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  "التوأمة"و" الجودة"مثل میقاتي في إطالق المرحلة الثالثة من
  بنیة تحتیة متكاملة أحد شـروط اتفاق المطابقــة : نحـاس

أطلق وزیر اإلقتصاد والتجارة في حكومة تصریف األعمال نقوال نحاس الیوم ممثالً رئیس الحكومة  - المركزیة
 الممّولین من االتحاد االوروبي" برنامج التوأمة"و" برنامج الجودة"المستقیل نجیب میقاتي، المرحلة الثالثة من

بمشاركة سفیرة االتحاد في لبنان أنجیلینا إیخھورست خالل حفل أقیم ظھر الیوم في السراي في حضور مدیر 
برنامج الجودة في الوزارة علي بّرو وممثلین من الوزارات ومدراء عامین وھیئات اقتصادیة ورقابیة وأمنیة 

  .وخبراء وصناعیین وتجار
  

برنامج الجودة، تتمة لمرحلتین سابقتین لھ نجحنا خاللھا في تطویر البنیة  ان المرحلة الثالثة من: بدایة قال بّرو
أما المرحلة الثالثة فسیتم تنفیذھا من . التحتیة للجودة في لبنان الى حدّ كبیر على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي

  :خالل آلیتین
  
مجموعة شركات أوروبیة بقیادة شركة  مالیین یورو لمدة ثالث سنوات تنفّذه 4.4مشروع الدعم الفني بقیمة  -

AETS الفرنسیة.  
  
والمؤسسة  BSIشھراً وتنفذه مؤسسة المواصفات البریطانیة  18ملیون یورو لمدة  1.4مشروع التوأمة بقیمة  -

  .UNMZالتشیكیة للمعاییر والمقاییس واإلختبار
  

توفیر الدعم الفني واالستشاري والتدریبي : ياما العناوین الرئیسیة لخطة عمل برنامج الجودة للمرحلة الثالثة فھ
تقدیم الدعم الفني واإلستشاري لبعض المختبرات للحصول على شھادة اإلعتماد  -لإلدارات والمؤسسات العامة

دعم الصناعات الغذائیة اللبنانیة لرفع  -الدولي، ودعم أربع ھیئات مصادقة للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي 
10، ودعم  ISO 22000تاجھا من خالل تطبیق نظام جودة سالمة الغذاء بحسب مواصفة األیزو مستوى جودة إن

تحدیث الجائزة اللبنانیة لإلمتیاز وتطویرھا برعایة رئیس  - ISO 22005مشاغل لتطبیق نظام التتبع /مصانع
  . القطاع الخاص الجمھوریة العماد میشال سلیمان لتشمل القطاع العام والمجتمع المدني باإلضافة الى

  
مشاریعنا المشتركة تھدف الى جعل المنتجات اللبنانیة اكثر قدرة على : من جھتھا، قالت إیخھورست: إیخھورست

وھناك حاجة الیوم اكثر من أي وقت مضى للنمو . المنافسة وزیادة الصادرات واستحداث المزید من فرص العمل
ق في وقت یواجھ فیھ لبنان تحدیات اساسیة نتیجة استمرار یأتي حفل االطال. وفرص العمل في لبنان واوروبا
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االزمة السوریة علیھ، ال سیما أعداد الالجئین الى لبنان، ویقدر االتحاد االوروبي ودولھ االعضاء الظروف 
االستثنائیة التي یعیشھا لبنان، وتم تخصیص مبالغ كبیرة للمساعدة، حیث خّصصت مؤسسات االتحاد االوروبي 

ً  50ملیون یورو وقدّمت الدول االعضاء اكثر من  93اكثر من وحدھا  وندرك تماماً ان ھناك حاجة ماسة . ملیونا
ونأمل ان ینضم الینا شركاء آخرون في . الى مزید من المساعدة وندرس طرقاً للحصول على المزید من التمویل

  .یة والمنظمات غیر الحكومیةالمنطقة في جھد تضامن حقیقي، على غرار القطاع الخاص والحمالت الوطن
  

یسعدني أن أرحب بكم الیوم في حفل إطالق المرحلة : "ثم كلمة راعي الحفل ألقاھا الوزیر نحاس جاء فیھا: نحاس
الممّول من اإلتحاد األوروبي برعایة رئیس مجلس الوزراء نجیب میقاتي الذي كلفني " برنامج الجودة"الثالثة من 

إن . ھذه الرعایة تؤكد اھتمام الحكومة الكبیر بالجودة على أعلى المستویات الرسمیة في كل األحوال ان. تمثیلھ
التطورات الحاصلة في مجال العولمة واإلتفاقات التجاریة بین مختلف المجموعات اإلقتصادیة وكذلك بین مختلف

نفتاح النسبي للحدود بین الدول الدول سواًء في إطار منظمة التجارة العالمیة أو المنظمات اإلقلیمیة، أدّت الى اإل
لجھة تحریر التجارة وانفتاح األسواق العالمیة على بعضھا، كما أدّت الى ازدیاد حدة المنافسة الدولیة لیس فقط 

على صعید أسعار السلع، بل على صعید جودة السلع وتمیّزھا، إضافة الى متطلبات مطابقة السلع والمواد الغذائیة 
  .SPS-TBTر الدولیة، ال سیما التدابیر الصحیة والصحة النباتیة والعوائق الفنیة للتجارة للمواصفات والمعایی

  
ما ھو دور الجودة واإلمتیاز في رفع مستوى تنافسیة الصادرات خصوصاً في بلد : وھنا یُطرح السؤال نفسھ

لذا . دة إنتاج واسعة النطاقصغیر كلبنان؟ من المعروف أن بلداً كلبنان بحجمھ الصغیر غیر قادر على اعتماد قاع
وجب أن یكون االبتكار والتمایز وثقافة الجودة العوامل األساسیة في ولوج األسواق الخارجیة، اذا ما توفرت 

ھنا تبرز أھمیة دور الجودة وضرورة تبني المؤسسات والشركات اللبنانیة في . االتفاقات التجاریة المناسبة
ء استراتیجیات ادارة الجودة الشاملة التي ستساعدھا على رفع مستوى أدائھا القطاعین العام والخاص على السوا

وتحسین نوعیة خدماتھا ومنتجاتھا وخفض أكالفھا، لكي تتمكن من مواجھة المنافسة الحادة التي تزداد یوماً بعد 
  .یوم والخروج الى فضاء األسواق األرحب واألوسع

  
ولة وواجباتھا في استكمال وتطویر البنیة التحتیة التشغیلیة المتكاملة كذلك من المھم ھنا، اإلضاءة على دور الد

للجودة وتطویرھا، خصوصاً في مجال المواصفات والقیاس والمختبرات واإلعتماد والمصادقة والرقابة على 
 األسواق، وذلك على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي ال سیما لجھة بناء القدرات من خالل التدریب وتقدیم

ومن الضروري ھنا التأكید على األھمیة التي یجب أن . اإلستشارات الفنیة واستحداث ثقافة وطنیة عامة للجودة
تولیھا الدولة ألنظمة الجودة، ال سیما أنظمة اإلعتماد والمصادقة بما في ذلك المطابقة مع المواصفات الفنیة الدولیة

وال یخفى على أحد انھ أصبح لمفھوم . منظمة التجارة العالمیةالتي تحكم مسائل الجودة ضمن اإلتحاد األوروبي و
الجودة أھمیة متزایدة على جمیع األصعدة، بحیث أصبحت الجودة تشمل كل مرافق الحیاة العامة من اقتصادیة 

  ".واجتماعیة ال سیما في المجاالت العلمیة والصحیة والتربویة والبیئیة
  

اإلقتصاد والتجارة في السنوات الماضیة من خالل المرحلتین األولى  وعدّد الوزیر نحاس ما قامت بھ وزارة
ملیون یورو، بإنجازات مھمة في  17الممّول من اإلتحاد األوروبي بمیزانیة قدرھا " برنامج الجودة"والثانیة من 

حتفل سویاً الیوم ن: وقال". مجال تطویر البنیة التحتیة للجودة في لبنان على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي
مالیین یورو بھدف متابعة  5.8بإطالق المرحلة الثالثة من البرنامج بدعم من اإلتحاد األوروبي بمیزانیة قدرھا 

ما تّم إنجازه حتى اآلن في مجال تطویر البنیة التحتیة للجودة، ساھم في . استكمال وتطویر البنیة التحتیة للجودة
لمرفوضة في الخارج، إذ دلّت اإلحصاءات أن نسبة شحنات السلع إنقاص عدد شحنات المنتجات اللبنانیة ا

كذلك زادت الصادرات اللبنانیة الى الخارج. سنویاً % 6المرفوضة انخفض خالل السنوات الثالث األخیرة بمعدل
اخالل الفترة نفسھا على رغم الظروف القاسیة التي تّمر بھا المنطقة خصوصاً سوریا، مم% 10بمعدل تجاوز الـ 
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أطلق الیوم وزیر االقتصاد والتجارة في حكومة تصریف االعمال نقوال نحاس ممثال رئیس مجلس الوزراء  -وطنیة 
من االتحاد االوروبي، بمشاركة  المستقیل نجیب میقاتي، المرحلة الثالثة من برنامج الجودة وبرنامج التوأمة الممولین

سفیرة االتحاد في لبنان انجیلینا ایخھورست، خالل احتفال أقیم ظھر الیوم في السراي الحكومي، في حضور مدیر 
برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة الدكتور علي برو وممثلین من الوزارات ومدیرین عامین وھیئات 

  .راء وصناعیین وتجاراقتصادیة ورقابیة وأمنیة وخب
  

یسرني أن أرحب بكم الیوم في حفلنا ھذا إلطالق المرحلة : "بدایة النشیدان االوروبي واللبناني، ثم كلمة برو الذي قال
. مالیین یورو 5.8الثالثة من برنامج الجودة في وزارة اإلقتصاد والتجارة، والممول من اإلتحاد األوروبي بھبة تبلغ 

ة من برنامج الجودة ھي تتمة لمرحلتین سابقتین، نجحنا خاللھا في تطویر البنیة التحتیة للجودة في ان المرحلة الثالث
  ".لبنان الى حد كبیر على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي

  
  :أما المرحلة الثالثة لبرنامج الجودة فسیتم تنفیذھا من خالل آلیتین ھما: "وأضاف

یین یورو لمدة ثالث سنوات تنفذه مجموعة شركات أوروبیة بقیادة شركة مال 4.4مشروع الدعم الفني بقیمة  -
AETS  الفرنسیة الممثلة معنا بالسیدFabriceClaverie.  

ممثلة بالسید  BSIشھرا وتنفذه مؤسسة المواصفات البریطانیة  18ملیون یورو لمدة  1.4مشروع التوأمة بقیمة  -
  .Milan Holecekممثلة برئیسھا السید  UNMZالمقاییس واإلختبار أحمد الخطیب والمؤسسة التشیكیة للمعاییر و

  :أما العناوین الرئیسیة لخطة عمل برنامج الجودة للمرحلة الثالثة فھي
توفیر الدعم الفني واالستشاري والتدریبي لإلدارات والمؤسسات العامة كمؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة  -1

ووكالة الطاقة الذریة في المجلس الوطني للبحوث العلمیة ومختبرات المنشآت النفطیة في والمجلس اللبناني لإلعتماد 
باإلضافة . طرابلس والزھراني ومعھد البحوث الصناعیة وبعض الوزارات كالزراعة والصناعة واإلقتصاد والتجارة

مع وزارة الدولة لشؤون التنمیة مؤسسات عامة بالتنسیق والتعاون /الى تقدیم الدعم الفني واإلستشاري لخمس إدارات
اإلداریة، إلدخال وتطبیق نظام إدارة الجودة تدریجیا في عملھا وذلك بھدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین 

مؤسسة عامة /ادارة 40وانقاص الھدر في الوقت والجھد ورفع مستوى الكفاءة والفعالیة في األداء، واشراك حوالي 
  .وكذلك االستمرار في نشر وتعمیم ثقافة الجودة. ة المكثفة في مجال الجودةفي الدورات التدریبی

  
تقدیم الدعم الفني واإلستشاري لبعض المختبرات للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي حسب مواصفة األیزو  -2

سب مواصفة باإلضافة الى تقدیم الدعم الى أربع ھیئات مصادقة للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي ح 17025
  .األیزو

  
دعم الصناعات الغذائیة اللبنانیة لرفع مستوى جودة إنتاجھا من خالل تطبیق نظام جودة سالمة الغذاء حسب  -3

 ISOمشاغل لتطبیق نظام التتبع /مصانع 10مصنعا غذائیا، باإلضافة الى دعم  20في  ISO 22000مواصفة األیزو 
  .في خمس قطاعات صناعیة 22005

  
وتطویر الجائزة اللبنانیة لإلمتیاز برعایة فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد میشال سلیمان لتشمل تحدیث  -4

وھنا أود التنویھ بأعضاء لجنة حكام الجائزة اللبنانیة . القطاع العام والمجتمع المدني باإلضافة الى القطاع الخاص
  ".ودھم التي ساھمت بإنجاح مبادرة الجائزةلألمتیاز والمقیمین الفنیین فردا فردا على وقتھم وجھ

  
  برو

اوروبیا - أن نجاح مشروع یعتمد بالدرجة األولى التزاما جدیا من القیادة المسؤولة، وفریق عمل لبنانیا"واعتبر برو 
كفوءا وملتزما ومتجانسا یعمل بشفافیة كبیرة وبالحد األدنى من البیروقراطیة، ویسعى بجدیة الى تحقیق األھداف 

كما یتطلب تعاونا كبیرا من الشركاء والمستفیدین في القطاعین العام والخاص للتمكن من تحقیق النتائج . لموضوعةا
  ".المتوخاة لكل منھم من ضمن اإلطار العام ألھداف المشروع

  
  ایخھورست

على المنافسة وزیادة مشاریعنا المشتركة تھدف الى جعل المنتجات اللبنانیة اكثر قدرة "وقالت السفیرة ایخھورست ان 
وھناك حاجة الیوم أكثر من أي وقت مضى للنمو وفرص العمل في . الصادرات واستحداث المزید من فرص العمل



  ".لبنان واوروبا
  

یأتي حفل االطالق ھذا في وقت یواجھ فیھ لبنان تحدیات أساسیة نتیجة استمرار االزمة السوریة علیھ، وال : "أضافت
ویقدر االتحاد االوروبي ودولھ االعضاء . الذین یدخلون لبنان ھربا من العنف الدائر عبر الحدود سیما أعداد الالجئین

الظروف االستثنائیة التي یعیشھا لبنان، وقد تم تخصیص مبالغ كبیرة للمساعدة، خصصت مؤسسات االتحاد االوروبي 
ونحن ندرك تماما أن ھناك . ن یوروملیو 50ملیون یورو، وقدمت الدول االعضاء اكثر من  93وحدھا أكثر من 

  ".حاجة ماسة الى مزید من المساعدة، وندرس طرقا للحصول على المزید من التمویل
  

أن ینضم الینا شركاء آخرون في المنطقة في جھد تضامن حقیقي، على غرار القطاع الخاص "وأملت ایخھورست 
  ".والحمالت الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة

  
  نحاس
یسعدني أن أرحب بكم : "ت كلمة راعي االحتفال رئیس الحكومة نجیب میقاتي، ألقاھا الوزیر نقوال نحاس، وقالثم كان

الیوم في حفل إطالق المرحلة الثالثة من برنامج الجودة الممول من اإلتحاد األوروبي برعایة دولة رئیس مجلس 
حوال، فإن ھذه الرعایة تؤكد اھتمام الحكومة الكبیر في كل األ. الوزراء االستاذ نجیب میقاتي الذي كلفني تمثیلھ

إن التطورات الحاصلة في مجال العولمة واإلتفاقیات التجاریة بین مختلف . بالجودة على أعلى المستویات الرسمیة
ت المجموعات اإلقتصادیة وكذلك بین مختلف الدول سواء في إطار منظمة التجارة العالمیة أو المنظمات اإلقلیمیة، أد

الى اإلنفتاح النسبي للحدود بین الدول لجھة تحریر التجارة وانفتاح األسواق العالمیة على بعضھا، كما أدت الى ازدیاد 
حدة المنافسة الدولیة لیس فقط على صعید أسعار السلع، بل على صعید جودة السلع وتمیزھا، إضافة الى متطلبات 

لمعاییر الدولیة، وال سیما التدابیر الصحیة والصحة النباتیة والعوائق مطابقة السلع والمواد الغذائیة للمواصفات وا
  ".SPS-TBTالفنیة للتجارة 

  
ما ھو دور الجودة واالمتیاز في رفع مستوى تنافسیة الصادرات، وخصوصا في بلد : یطرح السؤال نفسھ: "وأضاف

لذا . اعتماد قاعدة إنتاج واسعة النطاقصغیر كلبنان؟ من المعروف أن بلدا كلبنان بحجمھ الصغیر غیر قادر على 
وجب أن یكون االبتكار والتمایز وثقافة الجودة العوامل األساسیة في ولوج األسواق الخارجیة، إذا ما توافرت 

ھنا تبرز أھمیة دور الجودة وضرورة تبني المؤسسات والشركات اللبنانیة في القطاعین . االتفاقیات التجاریة المناسبة
اص على حد سواء، استراتیجیات ادارة الجودة الشاملة التي ستساعدھا على رفع مستوى أدائھا وتحسین العام والخ

نوعیة خدماتھا ومنتجاتھا وخفض أكالفھا، لكي تتمكن من مواجھة المنافسة الحادة التي تزداد یوما بعد یوم، والخروج 
  ".الى فضاء األسواق األرحب واألوسع

  
اإلضاءة على دور الدولة وواجباتھا في استكمال وتطویر البنیة التحتیة التشغیلیة المتكاملة أن من المھم "ورأى نحاس 

للجودة، وخصوصا في مجال المواصفات والقیاس والمختبرات واالعتماد والمصادقة والرقابة على األسواق، وذلك 
تدریب وتقدیم اإلستشارات الفنیة على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي، وال سیما لجھة بناء القدرات من خالل ال

ومن الضروري ھنا تأكید األھمیة التي یجب أن تولیھا الدولة ألنظمة الجودة، . واستحداث ثقافة وطنیة عامة للجودة
وال سیما أنظمة اإلعتماد والمصادقة بما في ذلك المطابقة مع المواصفات الفنیة الدولیة التي تحكم مسائل الجودة ضمن 

وال یخفى على أحد انھ أصبح لمفھوم الجودة أھمیة متزایدة على جمیع . وروبي ومنظمة التجارة العالمیةاإلتحاد األ
الصعد، بحیث أصبحت الجودة تشمل كل مرافق الحیاة العامة من إقتصادیة واجتماعیة ال سیما في المجاالت العلمیة 

  ".والصحیة والتربویة والبیئیة
  

قتصاد والتجارة في السنوات الماضیة من خالل المرحلتین األولى والثانیة من وعدد نحاس ما قامت بھ وزارة اإل
ملیون یورو، بإنجازات مھمة في مجال تطویر البنیة  17برنامج الجودة الممول من اإلتحاد األوروبي بمیزانیة قدرھا 

عا بإطالق المرحلة الثالثة من الیوم نحتفل م: "وقال. التحتیة للجودة في لبنان على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي
مالیین یورو بھدف متابعة استكمال وتطویر البنیة  5.8برنامج الجودة بدعم من اإلتحاد األوروبي بمیزانیة قدرھا 

  ".التحتیة للجودة
  

ما تم إنجازه حتى اآلن في مجال تطویر البنیة التحتیة للجودة ساھم في إنقاص عدد شحنات المنتجات "وأشار الى أن 
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III of the QUALEB Programme and a Twinning Programme, funded by the European 
Union, to reinforce the national quality infrastructure of Lebanon.  
 
 
 
Phase III of the QUALEB programme amounting to €4.4 million aims at increasing the 
quality of Lebanese products in conformity with international standards for health, safety 
and the environment. It also aims at increasing the quality of services, including public 
sector services. The improvements to products will have a positive impact on Lebanese 
exports to international markets in general and EU market in particular, which represents 
today the major trading partner for Lebanon, while improved services provided to 
Lebanese citizens will assist the development of an effective and service-oriented public 
sector in Lebanon. The EU support consists of technical assistance and the provision of 
ITC, laboratories and quality inspection equipments.  
 
 
 
The twinning programme of €1.4 million involves the British Standards Institution Royal 
Charter jointly with the Czech Office for Standards, Metrology and Testing, and the 
Lebanese Ministry of Economy and Trade. Twinning is an EU cooperation instrument 
that partners Lebanese public administrations directly with EU Member State 
administrations with the objective to exchange good practices and achieve EU-level 
standards.  
 
 
 
EU support will be coordinated by the Quality Unit at the Ministry of Economy and 
Trade which will work with all its partners in the quality network, notably laboratories 
and bodies responsible for conformity assessment, standardisation, accreditation, 
metrology, testing, market surveillance, food safety and consumer protection.  
 
 
 
On this occasion, Ambassador Eichhorst said: "Our joint interventions ultimately aim at 
making Lebanese products more competitive, increase exports and create more jobs. 
Growth and jobs are more needed than ever these days in Lebanon and in Europe."  
 
 
 
Minister Nahas highlighted that "the development of the quality infrastructure reduced 



the number of rejected Lebanese products shipments abroad. Statistics showed that the 
percentage of rejected goods shipments decreased by 6% annually in the last three years. 
Lebanese exports also increased by more than 10% during the same period, in spite of the 
difficult situation in the region, especially in Syria, which hampered the movement of 
Lebanese goods to the majority of Arab countries.  
 
 
 
Dr. Ali Berro, Director of the Quality Programme at the Ministry of Economy and Trade 
reminded that "The success of a project depends mainly on a serious commitment by the 
responsible leadership, and on a competent, committed, and coherent Lebanese- 
European team which works with high transparency and the minimum of bureaucracy, 
and which seeks seriously to achieve the set objectives. It also requires wide cooperation 
from partners and beneficiaries in the public and private sectors to be able to achieve the 
expected results."  
 
 
 
This EU support is part of a larger €14 million programme dedicated to improving the 
competitiveness of the Lebanese private sector, in particular its small and medium 
enterprises. By improving the business environment in Lebanon in areas such as 
innovation, legal framework and quality management systems the marketability of 
Lebanese products and services in both local and international markets will increase, 
creating new jobs and strengthening the Lebanese economy. 

 

 

 حفل اطالق برنامج الجودة المرحلة الثالثة برعایة میقاتي
   08:28 - 2013نیسان  25الخمیس 

اد والتجارة، برعایة رئیس یتم حفل اطالق برنامج الجودة المرحلة الثالثة، بدعوة من برنامج الجودة في وزارة االقتص
حكومة تصریف االعمال نجیب میقاتي، في السراي الكبیر، في حضور وزیر االقتصاد والتجارة في حكومة تصریف 
االعمال نقوال نحاس ورئیسة بعثة االتحاد االوروبي السفیرة انجیلینا ایخھورست،عند الساعة الحادیة عشرة والنصف 

  .من قبل الظھر
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نحاس أطلق المرحلة الثالثة من برنامج الجودة 
25/04/2013  

 
أطلق زیر االقتصاد والتجارة في حكومة تصریف االعمال نقوال نحاس ممثال رئیس مجلس الوزراء المستقیل نجیب 

میقاتي، امس، المرحلة الثالثة من برنامج الجودة وبرنامج التوأمة الممولین من االتحاد االوروبي، بمشاركة سفیرة 
م في السراي الحكومي، في حضور مدیر برنامج الجودة في االتحاد في لبنان انجیلینا ایخھورست، خالل احتفال أقی

وزارة االقتصاد والتجارة الدكتور علي برو وممثلین من الوزارات ومدیرین عامین وھیئات اقتصادیة ورقابیة وأمنیة 
.وخبراء وصناعیین وتجار 

ان المرحلة الثالثة من برنامج الجودة ھي تتمة لمرحلتین «: بدایة النشیدان االوروبي واللبناني، ثم كلمة برو الذي قال
سابقتین، نجحنا خاللھا في تطویر البنیة التحتیة للجودة في لبنان الى حد كبیر على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي 

».
الجودة فسیتم تنفیذھا من خالل آلیتین ھما  أما المرحلة الثالثة لبرنامج«: وأضاف :

مالیین یورو لمدة ثالث سنوات تنفذه مجموعة شركات أوروبیة بقیادة شركة  4.4مشروع الدعم الفني بقیمة  -
AETS  الفرنسیة الممثلة معنا بالسیدFabriceClaverie.

مواصفات البریطانیة شھرا وتنفذه مؤسسة ال 18ملیون یورو لمدة  1.4مشروع التوأمة بقیمة  - BSI   ممثلة بأحمد
.Milan Holecek  ممثلة برئیسھا   UNMZالخطیب والمؤسسة التشیكیة للمعاییر والمقاییس واإلختبار 

مشاریعنا المشتركة تھدف الى جعل المنتجات اللبنانیة اكثر قدرة على المنافسة وزیادة«وقالت السفیرة ایخھورست ان 
وھناك حاجة الیوم أكثر من أي وقت مضى للنمو وفرص العمل في . الصادرات واستحداث المزید من فرص العمل

.«لبنان واوروبا 
إن ھذه الرعایة تؤكد «: مة نجیب میقاتي، ألقاھا الوزیر نقوال نحاس، وقالثم كانت كلمة راعي االحتفال رئیس الحكو

إن التطورات الحاصلة في مجال العولمة واإلتفاقیات . اھتمام الحكومة الكبیر بالجودة على أعلى المستویات الرسمیة
التجارة العالمیة أو التجاریة بین مختلف المجموعات اإلقتصادیة وكذلك بین مختلف الدول سواء في إطار منظمة 

المنظمات اإلقلیمیة، أدت الى اإلنفتاح النسبي للحدود بین الدول لجھة تحریر التجارة وانفتاح األسواق العالمیة على 
بعضھا، كما أدت الى ازدیاد حدة المنافسة الدولیة لیس فقط على صعید أسعار السلع، بل على صعید جودة السلع 

مطابقة السلع والمواد الغذائیة للمواصفات والمعاییر الدولیة، وال سیما التدابیر الصحیة وتمیزھا، إضافة الى متطلبات 
.«SPS-TBTوالصحة النباتیة والعوائق الفنیة للتجارة 
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  إطالق المرحلة الثالثة من برنامجي الجودة والتوأمة الممّولین من االتحاد األوروبي
 مبالغ لمساعدة النازحین: ایخھورست■ ترفع االداء لتبنّي استراتیجیات : نحاس  

  . التطورات العالمية ادت الى زيادة حدة المنافسة الدولية

  

2013-04-26  

فرضت مناسبة اطالق المرحلة الثالثة من برنامجي الجودة والتوأمة الممولین من االتحاد االوروبي، تأكید المشاركین 
العولمة واإلتفاقات التجاریة بین مختلف المجموعات اإلقتصادیة، كذلك بین  على اھمیة التطورات الحاصلة في مجال

  .مختلف الدول سواًء في إطار منظمة التجارة العالمیة أو المنظمات اإلقلیمیة



أدّت الى اإلنفتاح "لفت وزیر االقتصاد والتجارة في حكومة تصریف االعمال نقوال نحاس الى ان ھذه التطورات  
بین الدول حیال تحریر التجارة وانفتاح األسواق العالمیة على بعضھا، كذلك أدّت الى زیادة حدة  النسبي للحدود

المنافسة الدولیة لیس على صعید أسعار السلع فحسب، بل على صعید جودة السلع وتمیزھا ایضا، إضافة الى متطلبات 
سیما التدابیر الصحیة والصحة النباتیة والمعوقات مطابقة السلع والمواد الغذائیة للمواصفات والمعاییر الدولیة، وال 

  .SPS-TBTالفنیة للتجارة 
تحدث نحاس ممثال رئیس الحكومة المستقیلة نجیب میقاتي، في سیاق حفل اطالق المرحلة الثالثة في السرایا، 

، في حضور ممثلین بمشاركة سفیرة االتحاد انجیلینا ایخھورست، ومدیر برنامج الجودة في الوزارة الدكتور علي برو
  .للوزارات والمدیرین العامین ورؤساء مجالس االدارات وھیئات رقابیة واقتصادیة وخبراء وصناعیین وتجار

وبعدما سأل ما ھو دور الجودة واإلمتیاز في رفع مستوى تنافسیة الصادرات وخصوصا في بلد صغیر كلبنان؟ اكد 
والشركات اللبنانیة في القطاعین العام والخاص استراتیجیات اھمیة دور الجودة وضرورة تبني المؤسسات "نحاس 

ادارة الجودة الشاملة التي ستساعدھا في رفع مستوى أدائھا وتحسین نوعیة خدماتھا ومنتجاتھا وخفض تكالیفھا، كي 
  ".تتمكن من جبھ المنافسة الحادة والخروج الى فضاء األسواق األوسع

وام الماضیة خالل المرحلتین األولى والثانیة من برنامج الجودة الذي یمولھ وعدد نحاس انجازات الوزارة في االع
ملیون اورو، بغیة تطویر البنیة التحتیة للجودة في لبنان على الصعیدین التشریعي  17اإلتحاد األوروبي بمیزانیة 

اورو بغیة استكمال البنیة  مالیین 5.8فیما تبلغ میزانیة إطالق المرحلة الثالثة من برنامج الجودة "والمؤسساتي، 
  ". التحتیة للجودة وتطویرھا

% 6دلّت اإلحصاءات على أن نسبة شحنات السلع المرفوضة انخفض خالل االعوام الثالثة األخیرة بمعدل "وقال 
خالل الفترة عینھا رغم الظروف القاسیة % 10كذلك زادت الصادرات اللبنانیة الى الخارج بمعدل تجاوز الـ. سنویاً 

   ". ي المنطقة وخصوصا سوریا، مما عوق حركة انسیاب البضائع اللبنانیة الى معظم الدول العربیةف

  ایخھورست

ترمي الى جعل المنتجات اللبنانیة اكثر قدرة على "من جانبھا، لفتت السفیرة ایخھورست الى ان مشاریعنا المشتركة 
ان الحاجة الیوم اكثر من اي وقت "، مشیرة الى "المنافسة وزیادة الصادرات واستحداث المزید من فرص العمل

  ".مضى للنمو وفرص العمل في لبنان واوروبا
یواجھ لبنان تحدیات اساسیة نتیجة استمرار االزمة السوریة علیھ، السیما اعداد الالجئین الذین یدخلون الى "وقالت 

. عضاء الظروف االستثنائیة التي یعیشھا لبنانویقدر االتحاد االوروبي ودولھ اال. لبنان ھربا من العنف عبر الحدود
ملیونا  50ملیون اورو وقدمت الدول االعضاء اكثر من  93لذا خصصت مؤسسات االتحاد االوروبي وحدھا اكثر من 

وندرس وسائل اخرى للحصول على . علما ان ھناك حاجة ماسة الى مزید من المساعدة. للمساعدة في ھذا الشأن
  . "المزید من التمویل

  برو
 4.4مشروع الدعم الفني بقیمة "اما سبل تنفیذ المرحلة الثالثة لبرنامج الجودة فتناولھا برو، مشیرا الى آلیتین ھما 

الفرنسیة الممثلة بفابریس  AETSمالیین اورو لمدة ثالث سنوات تنفّذه مجموعة شركات أوروبیة بقیادة شركة 
ممثلة  BSIشھراً وتنفذه مؤسسة المواصفات البریطانیة  18ملیون اورو لمدة  1,4كالفیري، ومشروع التوأمة بقیمة 

  .ممثلة برئیسھا میالن ھولسیك   UNMZبأحمد الخطیب، والمؤسسة التشیكیة للمعاییر والمقاییس واإلختبار 
توفیر الدعم الفني واالستشاري والتدریبي لإلدارات "ل البرنامج وابرزھا وتناول العناوین الرئیسیة لخطة عم

مؤسسة عامة في الدورات /ادارة 40والمؤسسات العامة، ورفع مستوى الكفایة والفاعلیة في األداء، واشراك نحو 
دعم الفني واإلستشاري كذلك االستمرار في نشر ثقافة الجودة وتعمیمھا، وتقدیم ال. التدریبیة المكثفة في مجال الجودة

  ". 17025لبعض المختبرات للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي وفق مواصفة األیزو 
اوروبي كفي یعمل  - فریق عمل لبناني "في المحصلة، ووفق برو یعتمد نجاح المشروع في الدرجة األولى على 
  ". فبشفافیة والحد األدنى من البیروقراطیة ویسعى بصدق الى تحقیق األھدا

  



ئیة 
 50 

قاتي 
نان 
رة 

اللھا 
سیتّم 

ھراً 

وزراء نجیب میق
رة االتحاد في لبن
القتصاد والتجار

جودة، نجحنا خال
وأشار الى أن س

ث سنوات تنفّذه 
شھ 18ورو لمدة 
UNM.  

ریبي لإلدارات 

رئیس مجلس الو
، بمشاركة سفیر

ودة في وزارة اال
  .وتجار

قتین لبرنامج الج
و". اتي والمؤسس

یورو لمدة ثالث
ملیون یو 1.4مة 

Zس واإلختبار 

الستشاري والتدر

اس ممثال رال نح
التحاد االوروبي،
مدیر برنامج الجو
دیة وصناعیین و

ة لمرحلتین سابق
عیدین التشریعي 

ملیون ی 4.4یمة
روع التوأمة بقیم

للمعاییر والمقاییس

 الدعم الفني واال

ف االعمال نقوال
مة بتمویل من اال
ي في حضور م
 وھیئات اقتصاد

ج الجودة ھي تتمة
كبیر على الصع
ع الدعم الفني بقی
الفرنسیة، ومشر
ؤسسة التشیكیة ل

توفیر: ثالثة فھي

ي حكومة تصریف
ة وبرنامج التوأمة
ل اقیم في السراي

 ومدراء عامین

لثالثة من برنامج
ي لبنان الى حدّ ك

مشروع: تین ھما
ا AETSشركة

والمؤ BSIانیة ط

ل في المرحلة الث

صاد والتجارة في
ن برنامج الجودة

ت في خالل حفل
ن من الوزارات

ى أن المرحلة الث
لتحتیة للجودة في
ثة من خالل آلیت

 أوروبیة بقیادة ش
مواصفات البریط

سیة لخطة العمل

طلق وزیر االقتص
مرحلة الثالثة من

جیلینا ایخھورست
ممثلینلي برو، و

ایة، لفت برو الى
ي تطویر البنیة ال
فیذ المرحلة الثالث
جموعة شركات

تنفذه مؤسسة المو

ما العناوین الرئیس

أط
الم
انج
عل
 

بد
في
تنف
مج
وت
 

اما

 

ھھا لبنان نتیجة 
ظروف االستثنائ
عضاء اكثر من

دیات التي یواجھ
یقدّرون الظ«ضاء 

قدمت الدول االع

ضوء على التحد
االعضبي ودولھ

مساعدة للبنان وق
  .»یل

 ایخھورست، الض
 االتحاد االوروب
ملیون یورو كم
لمزید من التموی

في لبنان انجیلینا
ولفتت الى ان. 

93ص اكثر من
 للحصول على ال

حاد األوروبي في
الجئین السوریین

، وقد تّم تخصیص
حن ندرس طرقا

لّطت سفیرة االتح
ستمرار تدفّق الال
تي یعیشھا لبنان،
لیون یورو، ونح

سلّ
اس
الت
ملی

  

طات النازحينن السوريين  على لبنان نقدّر ضغوط  :يخهورست  ايخ

نيسان 26جمعة   2013 

  

الج



 
 



 
http://www.alanwar‐leb.com/article.php?categoryID=5&articleID=194357 

: نحاس في اطالق المرحلة الثالثة من الجودة
إرساء بنیة تحتیة متكاملة شرط اتفاق المطابقة

أطلق امس وزیر االقتصاد والتجارة في حكومة تصریف االعمال نقوال نحاس ممثال رئیس مجلس الوزراء المستقیل نجیب 
میقاتي، المرحلة الثالثة من برنامج الجودة وبرنامج التوأمة الممولین من االتحاد االوروبي، بمشاركة سفیرة االتحاد في لبنان 

م ظھر امس في السراي الحكومي، في حضور مدیر برنامج الجودة في وزارة االقتصادانجیلینا ایخھورست، خالل احتفال أقی
والتجارة الدكتور علي برو وممثلین من الوزارات ومدیرین عامین وھیئات اقتصادیة ورقابیة وأمنیة وخبراء وصناعیین 

.وتجار

المرحلة الثالثة من برنامج الجودة في الوزارة والممّولبدایة النشیدان األوروبي واللبناني ثم كانت كلمة برو أشار فیھا الى أن 
: مالیین یورو سیتم تنفیذھا من خالل آلیتین ٥،٨من االتحاد األوروبي بھبة تبلغ 

مالیین یورو لمدة ثالث سنوات تنفذه مجموعة شركات أوروبیة بقیادة شركة  4.4مشروع الدعم الفني بقیمة  - AETS 
سید الفرنسیة الممثلة معنا بال FabriceClaverie .

شھرا وتنفذه مؤسسة المواصفات البریطانیة  18ملیون یورو لمدة  1.4مشروع التوأمة بقیمة  - BSI ممثلة بالسید أحمد  
UNMZالخطیب والمؤسسة التشیكیة للمعاییر والمقاییس واإلختبار  ممثلة برئیسھا السید   Milan Holecek .

: نامج الجودة للمرحلة الثالثة فھيأما العناوین الرئیسیة لخطة عمل بر
توفیر الدعم الفني واالستشاري والتدریبي لإلدارات والمؤسسات العامة كمؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة والمجلس -1

اللبناني لإلعتماد ووكالة الطاقة الذریة في المجلس الوطني للبحوث العلمیة ومختبرات المنشآت النفطیة في طرابلس 
. زھراني ومعھد البحوث الصناعیة وبعض الوزارات كالزراعة والصناعة واإلقتصاد والتجارةوال
 17025تقدیم الدعم الفني واإلستشاري لبعض المختبرات للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي حسب مواصفة األیزو  - 2

. ماد الدولي حسب مواصفة األیزوباإلضافة الى تقدیم الدعم الى أربع ھیئات مصادقة للحصول على شھادة اإلعت
دعم الصناعات الغذائیة اللبنانیة لرفع مستوى جودة إنتاجھا من خالل تطبیق نظام جودة سالمة الغذاء حسب مواصفة  - 3

ISO 22000األیزو  ISO ٢٢٠٠٥مشاغل لتطبیق نظام التتبع /مصانع 10مصنعا غذائیا، باإلضافة الى دعم  20في   في  
. یةخمسة قطاعات صناع

تحدیث وتطویر الجائزة اللبنانیة لإلمتیاز برعایة فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد میشال سلیمان لتشمل القطاع  - 4
. العام والمجتمع المدني باإلضافة الى القطاع الخاص

ایخھورست 
اكثر قدرة على المنافسة وزیادة وقالت السفیرة ایخھورست ان مشاریعنا المشتركة تھدف الى جعل المنتجات اللبنانیة 

وھناك حاجة الیوم أكثر من أي وقت مضى للنمو وفرص العمل في لبنان . الصادرات واستحداث المزید من فرص العمل
. واوروبا
یأتي حفل االطالق ھذا في وقت یواجھ فیھ لبنان تحدیات أساسیة نتیجة استمرار االزمة السوریة علیھ، وال سیما : أضافت
ویقدر االتحاد االوروبي ودولھ االعضاء الظروف . الالجئین الذین یدخلون لبنان ھربا من العنف الدائر عبر الحدودأعداد 

االستثنائیة التي یعیشھا لبنان، وقد تم تخصیص مبالغ كبیرة للمساعدة، خصصت مؤسسات االتحاد االوروبي وحدھا أكثر من 

http://www.google.com.lb/imgres?q=alanwar&sa=X&hl=en&biw=792&bih=425&tbm=isch&tbnid=VQHzJFrizEgxjM:&imgrefurl=http://www.watchingamerica.com/alanwar000002.shtml&docid=m-hR7fVJzdjzlM&imgurl=http://www.watchingamerica.com/images/alanwar_logo.gif&w=259&h=111&ei=3Th6UbmYBsnWPLq7gfgJ&zoom=1&iact=hc&vpx=7&vpy=201&dur=1578&hovh=88&hovw=207&tx=98&ty=63&page=1&tbnh=88&tbnw=207&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:4,s:0,i:92�


ونحن ندرك تماما أن ھناك حاجة ماسة الى مزید من . ملیون یورو 50 ملیون یورو، وقدمت الدول االعضاء اكثر من 93
. المساعدة، وندرس طرقا للحصول على المزید من التمویل

وأملت ایخھورست أن ینضم الینا شركاء آخرون في المنطقة في جھد تضامن حقیقي، على غرار القطاع الخاص والحمالت 
. الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة

نحاس 
من المھم اإلضاءة على دور الدولة وواجباتھا في استكمال : وألقى الوزیر نحاس كلمة الرئیس میقاتي أبرز ما جاء فیھا

وتطویر البنیة التحتیة التشغیلیة المتكاملة للجودة، وخصوصا في مجال المواصفات والقیاس والمختبرات واالعتماد 
عیدین التشریعي والمؤسساتي، وال سیما لجھة بناء القدرات من خالل والمصادقة والرقابة على األسواق، وذلك على الص

ومن الضروري ھنا تأكید األھمیة التي یجب أن . التدریب وتقدیم اإلستشارات الفنیة واستحداث ثقافة وطنیة عامة للجودة
المواصفات الفنیة الدولیة التي  تولیھا الدولة ألنظمة الجودة، وال سیما أنظمة اإلعتماد والمصادقة بما في ذلك المطابقة مع

وال یخفى على أحد انھ أصبح لمفھوم الجودة أھمیة . تحكم مسائل الجودة ضمن اإلتحاد األوروبي ومنظمة التجارة العالمیة
متزایدة على جمیع الصعد، بحیث أصبحت الجودة تشمل كل مرافق الحیاة العامة من إقتصادیة واجتماعیة ال سیما في 

. لمیة والصحیة والتربویة والبیئیةالمجاالت الع
وأشار الى أن ما تم إنجازه حتى اآلن في مجال تطویر البنیة التحتیة للجودة ساھم في إنقاص عدد شحنات المنتجات اللبنانیة 

المرفوضة في الخارج، إذ دلت اإلحصاءات أن نسبة شحنات السلع المرفوضة انخفض خالل السنوات الثالث األخیرة بمعدل 
خالل الفترة نفسھا رغم الظروف القاسیة % ١٠كذلك زادت الصادرات اللبنانیة الى الخارج بمعدل تجاوز ال . سنویا %٦

إن إرساء بنیة . التي تمر بھا المنطقة، وخصوصا سوریا، مما عرقل حركة انسیاب البضائع اللبنانیة الى معظم الدول العربیة
وط توقیع اتفاقیة تقویم المطابقة وقبول السلع الصناعیة بین لبنان واإلتحاد تحتیة متكاملة للجودة في لبنان ھو أحد شر

األوروبي، علما أن ھذه اإلتفاقیة حین توقیعھا ستسمح بانسیاب الصادرات الصناعیة اللبنانیة في القطاعات ذات االولویة الى 
.رجدول اإلتحاد األوروبي، مما سیؤدي الى زیادة الصادرات اللبنانیة الى الخا

 

 

 

 

	مالیین یورو  5.8 
المبلغ الذي خصصته بعثة االتحاد األوروبي لتمويل المرحلة الثالثة من برنامجي الجودة والتوأمة الهادفين إلى تعزيز البنية 

المشتركة مشاريعنا «وفي مناسبة اإلعالن عنه، قالت سفيرة االتحاد األوروبي أنجيلينا إيخهورست إن . التحتية الوطنية للجودة
  .تهدف إلى جعل المنتجات اللبنانية أكثر قدرة على المنافسة، وزيادة الصادرات، واستحداث المزيد من فرص العمل

أما وزیر االقتصاد، نقوال . »وھناك حاجة الیوم أكثر من أي وقت مضى إلى النمو وفرص العمل في لبنان وأوروبا
وشرح أّن . »جودة ساھم في إنقاص عدد الشحنات المرفوضة في الخارجتطویر البنیة التحتیة لل«نحاس، فلفت إلى أّن 

سنویاً، كذلك زادت الصادرات % 6معدّل شحنات السلع المرفوضة انخفض خالل السنوات الثالث األخیرة بمعدل 
بضائع رغم الظروف القاسیة التي تّمر بھا المنطقة، وخاصة سوریا، ما عرقل حركة انسیاب ال«% 10اللبنانیة بمعدل 

 .»اللبنانیة إلى معظم الدول العربیة

http://www.al-akhbar.com/�


 

 ماليين يورو من االتحاد االوروبي لتطوير الجودة

  

  من اإلجتماع

   09:13 2013نيسان  26الجمعة  •
  

ان المشاریع المشتركة مع لبنان تھدف الى جعل " قالت سفیرة االتحاد االوروبي في لبنان انجیلینا ایخھورست
المنتجات اللبنانیة اكثر قدرة على المنافسة وزیادة الصادرات واستحداث المزید من فرص العمل، وقالت ھناك حاجة 

وبدوره أعلن وزیر االقتصاد في حكومة ".لبنان واوروبا الیوم أكثر من أي وقت مضى للنمو وفرص العمل في
تصریف األعمال نقوال نحاس ممثالً رئیس مجلس الوزراء المستقیل نجیب میقاتي، إطالق المرحلة الثالثة من برنامج 

حتیة مالیین یورو بھدف متابعة استكمال وتطویر البنیة الت 5.8الجودة بدعم من اإلتحاد األوروبي بمیزانیة قیمتھا 
  ".للجودة



أطلق وزیر االقتصاد والتجارة في حكومة تصریف االعمال نقوال نحاس ممثال رئیس مجلس الوزراء المستقیل نجیب 
میقاتي، المرحلة الثالثة من برنامج الجودة وبرنامج التوأمة الممولین من االتحاد االوروبي، بمشاركة السفیرة 

ي الحكومي، في حضور مدیر برنامج الجودة في وزارة االقتصاد ایخھورست، خالل احتفال أقیم أمس في السرا
علي برو وممثلین من الوزارات ومدیرین عامین وھیئات اقتصادیة ورقابیة وأمنیة وخبراء وصناعیین . والتجارة د

  .وتجار
  

سیتم تنفیذھا من خالل ان المرحلة الثالثة لبرنامج الجودة :"بدایة النشیدان االوروبي واللبناني، ثم كلمة برو الذي قال
  :آلیتین ھما

 AETSسنوات تنفذه مجموعة شركات أوروبیة بقیادة شركة  3مالیین یورو لمدة  4.4مشروع الدعم الفني بقیمة  -
  .FabriceClaverieالفرنسیة الممثلة بـ 

ممثلة بأحمد  BSIشھرا وتنفذه مؤسسة المواصفات البریطانیة  18ملیون یورو لمدة  1.4مشروع التوأمة بقیمة  -
  .Milan Holecekممثلة برئیسھا  UNMZالخطیب والمؤسسة التشیكیة للمعاییر والمقاییس واإلختبار 

  
  :أما العناوین الرئیسیة لخطة عمل برنامج الجودة للمرحلة الثالثة فھي

واصفات اللبنانیة توفیر الدعم الفني واالستشاري والتدریبي لإلدارات والمؤسسات العامة كمؤسسة المقاییس والم -1
والمجلس اللبناني لإلعتماد ووكالة الطاقة الذریة في المجلس الوطني للبحوث العلمیة ومختبرات المنشآت النفطیة في 

إضافة . طرابلس والزھراني ومعھد البحوث الصناعیة وبعض الوزارات كالزراعة والصناعة واإلقتصاد والتجارة
مؤسسات عامة بالتنسیق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمیة /مس إداراتالى تقدیم الدعم الفني واإلستشاري لخ

مؤسسة عامة في الدورات /ادارة 40اإلداریة، إلدخال وتطبیق نظام إدارة الجودة تدریجیا في عملھا واشراك حوالى 
  .وكذلك االستمرار في نشر وتعمیم ثقافة الجودة. التدریبیة المكثفة في مجال الجودة

  
قدیم الدعم الفني واإلستشاري لبعض المختبرات للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي حسب مواصفة األیزو ت -2

باإلضافة الى تقدیم الدعم الى أربع ھیئات مصادقة للحصول على شھادة اإلعتماد الدولي حسب مواصفة  17025
  .األیزو

  
ھا من خالل تطبیق نظام جودة سالمة الغذاء حسب دعم الصناعات الغذائیة اللبنانیة لرفع مستوى جودة إنتاج -3

 ISOمشاغل لتطبیق نظام التتبع /مصانع 10مصنعا غذائیا، باإلضافة الى دعم  20في  ISO 22000مواصفة األیزو 
  .في خمسة قطاعات صناعیة 22005

  
یمان لتشمل القطاع العام تحدیث وتطویر الجائزة اللبنانیة لإلمتیاز برعایة رئیس الجمھوریة اللبنانیة میشال سل -4

  .والمجتمع المدني باإلضافة الى القطاع الخاص

  
اوروبیا - أن نجاح المشروع یعتمد بالدرجة األولى التزاما جدیا من القیادة المسؤولة، وفریق عمل لبنانیا"واعتبر برو 

  .كفوءا وملتزما ومتجانسا یعمل بشفافیة كبیرة وبالحد األدنى من البیروقراطیة
  ایخھورست

یأتي حفل االطالق ھذا في وقت یواجھ فیھ لبنان تحدیات أساسیة نتیجة استمرار االزمة "وقالت السفیرة ایخھورست 
ویقدر االتحاد . السوریة علیھ، وال سیما أعداد الالجئین الذین یدخلون لبنان ھربا من العنف الدائر عبر الحدود

ة التي یعیشھا لبنان، وتم تخصیص مبالغ كبیرة للمساعدة، خصصت االوروبي ودولھ االعضاء الظروف االستثنائی
. ملیون یورو 50ملیون یورو، وقدمت الدول االعضاء اكثر من  93مؤسسات االتحاد االوروبي وحدھا أكثر من 



وأملت ". وندرك تماما أن ھناك حاجة ماسة الى مزید من المساعدة، وندرس طرقا للحصول على المزید من التمویل
أن ینضم الینا شركاء آخرون في المنطقة في جھد تضامن حقیقي، على غرار القطاع الخاص والحمالت "خھورست ای

  ".الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة
  

  نحاس
من المھم اإلضاءة : "ثم كانت كلمة راعي االحتفال رئیس الحكومة نجیب میقاتي، ألقاھا الوزیر نقوال نحاس، وقال

جباتھا في استكمال وتطویر البنیة التحتیة التشغیلیة المتكاملة للجودة، وخصوصا في مجال على دور الدولة ووا
المواصفات والقیاس والمختبرات واالعتماد والمصادقة والرقابة على األسواق، وذلك على الصعیدین التشریعي 

ة من خالل المرحلتین األولى وعدّد نحاس ما قامت بھ وزارة اإلقتصاد والتجارة في السنوات الماضی. والمؤسساتي
ملیون یورو، بإنجازات مھمة في مجال  17والثانیة من برنامج الجودة الممول من اإلتحاد األوروبي بمیزانیة قدرھا 

  .تطویر البنیة التحتیة للجودة في لبنان على الصعیدین التشریعي والمؤسساتي
  

على "ر لإلتحاد األوروبي ممثال بالسفیرة ایخھورست وتقدم نحاس باسم رئیس مجلس الوزراء وباسمھ شخصیا بالشك
دعم لبنان من خالل المشاریع العدیدة التي مولھا والتي لعبت دورا مھما في التنمیة اإلقتصادیة في لبنان، والتي نأمل 

 ".2015-2013األوروبیة لألعوام  -أن تستمر من خالل خطة عمل سیاسة الجوار اللبنانیة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Améliorer la qualité des produitslibanais : la 3e phase 
de Qualeb estlancée 
26/04/2013 

LIBAN - COOPÉRATIONL’Unioneuropéenne (UE) a lancéjeudideuxprogrammesvisant 
à renforcer les infrastructures nécessaires pour unemeilleurequalité au Liban. Le 
lancement a eu lieu en présence du Premier ministredémissionnaireNagibMikati, du 
ministredémissionnaire de l’Économie Nicolas Nahas et de la chef de la Délégation de 
l’UE au Liban Angelina Eichhorst. 
La troisième phase du programme Qualeb, d’un montant de 4,4 millionsd’euros (5,72 
millions de dollars), vise à améliorer la qualité des produitslibanaisconformément aux 
normessanitaires, sécuritaires et environnementalesinternationales. Elle vise aussi à 
améliorer la qualité des services, y compris des services publics.  

 
Le programme de jumelage d’un montant de 1,4 million d’euros (1,9 million de dollars) 
impliqueconjointement le British Standards Institution Royal Charter, le Czech Office for 
Standards, Metrology and Testing et le ministèrelibanais de l’Économie. Il s’agit d’un 
instrument de coopérationeuropéen qui relie les administrations 
publiqueslibanaisesdirectement aux administrations publiques des Étatsmembres de 
l’UEdans le but d’atteindre les standards européens. 
Le soutien de l’UE sera gérépar l’« Unitéqualité » du ministère de l’Économie qui 
travaillera avec toussespartenaires du réseauqualité, notamment les laboratoires et 
organes en charge de l’évaluation de conformité, la standardisation, l’accréditation, les 
systèmes de mesure, les tests, la surveillance du marché, la sécuritéalimentaire et la 
protection du consommateur. 
Cesoutien de l’UE fait partie d’un programme plus vaste de 14 millionsd’euros (18,2 
millions de dollars) consacrés à l’amélioration de la compétitivité du secteurprivélibanais, 
en particuliercelle des petites et moyennesentreprises (PME).  

 

http://www.lorientlejour.com/�
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