
 

Hakim at closing event of QUALEB twinning project 
touts higher Lebanese competition at international 
market 

Mon 29 Sep 2014 at 14:13 

 
 
 
NNA - The "Support to the Quality Unit of the Ministry of Economy and Trade" QUALEB 
twinning project held its closing event at the Grand Serail on Monday under the 
patronage of Trade and Economy Minister Alain Hakim and the participation of the 
European Union Ambassador to Lebanon Angelina Eichhorst. 
 

In her delivered word, Eichhorst hailed the joint efforts of the "teams of the EU and 

QUALEB that have worked hard over the last years in order to improve the Lebanese 

Quality Infrastructure which relates to technical fields such as metrology, 

standardization, certification and accreditation."  

 

She added that the quality infra-structure was a precondition to comply with 

international standards and to better engage in trade relations. 

 

"Let us not forget how essential this is: it is the technical and quality infrastructure that 

ultimately enables manufacturers and suppliers to demonstrate that their products 
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comply with relevant legislation and that they meet quality requirements. This opens the 

door for international market acceptance and prevents the duplication of product testing: 

first for the national market and for the destination markets."  

The EU Ambassador added, "this twinning program that we are closing today was 

implemented over the period of two years, starting January 2013, with the help of the 

United Kingdom through the British standards Institution and the National Measurement 

Office, and with the help of the Czech Republic through the Czech office for standards 

and metrology and testing. The European Union funded the action for a total of 1.4 

million Euros as part of the QUALEB program.  

 

"Three laboratories have been accredited; a Metrology Council has been set-up and 

nine metrology decrees have been drafted to support the metrology law in Lebanon. 

Libnor- the Lebanese standards body - has made significant modernization leaps; the 

trade information center has a new information system to help Lebanese exporters, the 

consumer protection directorate has received extensive training on legal metrology and 

on how to handle consumer complaints and enforce the consumer law," she added.  

For his part, the Minister of Economy said that the strategic objective of the project was 

to support the legislative and institutional framework for quality products in Lebanon, in 

order to ensure the safety and security of Lebanese products -- a fact that will increase 

the competitiveness of the latter in international markets, especially that they meet 

national and international standards. 

The minister said that despite the difficult economic situation in Lebanon during the 

implementation of the project, it has managed to achieve most of its objectives.  

 

The minister called on food manufacturers to participate in the initiative for the safety of 

food, launched by the quality program in cooperation with the union of the owners of the 

food industry.  

 

He thanked the Commission of the EU, seeking continued support to Lebanon in the 

field of quality. 

 

 

 



 

حكٌم فً اختتام اعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً السراي: لمنتجات 
 ثر أمنا وسالمة ورفع القدرة التنافسٌة فً األسواق العالمٌةأك

 00:12الساعة  9102أٌلول  92اإلثنٌن 

 
 

اختتمت الٌوم أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروبً، فً  -
احتفال اقٌم فً السراي الحكومً برعاٌة وزٌر االقتصاد والتجارة آالن حكٌم وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا 

 اٌخهورست.
 

 المشنو ، المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا ، مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم
الدكتور علً برو، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فً لبنان دمحم 

لمشروع دافٌد بٌل، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة شقٌر، مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ ا
 واألمنٌة وعن الوزارات واالدارات الرسمٌة وخبراء وصناعٌون وتجار.

 

 برو

بداٌة، النشٌدان اللبنانً واالوروبً ، ثم كلمة الدكتور برو الذي نوه بتحقٌ  البرنامج لممظم األهداف الموضوعة رغم 

"إستطمنا أن نثبت وجود قدرة استٌمابٌة عالٌة جدا بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة  الظروف والصماب، وقال:

 %".29نسبة الـ 

 

وأضاف: "لقد خطونا خطوات مهمة من ختقل هذا المشروع على طرٌ  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة وال سٌما فً 

من ختقل إدخال وتطبٌ  متطلبات نظام الكفاءة المامة للمختبرات مجال القٌا ، المترولوجٌا، ودعم اعتمادٌة المختبرات 

 . وكذلك فً مجال المواصفات وهٌئات التفتٌش والمصادقة والرقابة على األسوا ".02191والحصول على شهادة األٌزو 
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اٌجابٌا، وقال: وقٌم برو تجربة التوأمة مع مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة والمكتب التشٌكً للمواصفات والمترولوجٌا 

"استطمنا أن نشكل مما فرٌ  عمل متجان ، كما استطمنا االستفادة من نقل الخبرات واالطتقع على أفضل الممارسات 

 األوروبٌة من قبل المؤسسات اللبنانٌة المستفٌدة من المشروع".

 

ة ستستمر فً تنفٌذ مشروع المساعدة أما عن الخطوات المستقبلٌة، فقال برو: "ان وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجار

، والذي من ختقله تقدم الدعم لخم  إدارات فً القطاع المام إلدخال وتطبٌ  9101التقنٌة المستمر حتى وقت متأخر من عام 

نظام إدارة الجودة فً عملها مع الحرص التام على إحداث فر  واضح فً الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها إلى مصاف 

مصنما غذائٌا إلدخال وتطبٌ  نظام ستقمة الغذاء ونظام  01تها فً الدول المتقدمة. كذلك ٌقدم هذا البرنامج الدعم إلى مثٌتق

التتبع، اضافة إلى دعم بناء القدرات فً القطاعٌن المام والخاص. أضف إلى ذلك تطوٌر عمل الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌاز برعاٌة 

ة والذي ٌحرص ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكٌم على توسٌع إطار عملها فخامة رئٌ  الجمهورٌة اللبنانٌ

 للقطاع المام". -لتشمل القطاع المام وهٌئات المجتمع المدنً وقد شكل لهذا الغرض لجنة حكام الجائزة اللبنانٌة 

 

حدة الجودة لتصبح مؤسسة عامة مستقلة وأكد "اننا نسمى وبدعم من ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة إلى مأسسة عمل و

 مختصة بالجودة تحت وصاٌة وزارة االقتصاد والتجارة تنفٌذا لتقتفاقٌة الموقمة بٌن لبنان واالتحاد األوروبً بهذا الخصوص".

 

 بٌل

مساعدة  من جهته، أعلن بٌل "أن المشروع كان ناجحا فً كل مكوناته"، مشٌرا الى اإلنجازات فً هذا السٌا ، وقال: "تمت

المجل  الوطنً للقٌا  فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌا  الوطنً من ختقل صٌاغة تسمة مراسٌم تنفٌذٌة، ما ٌساعد فً دعم 

تطبٌ  قانون القٌا ، موضحا انه تم إعداد ثتقث هٌئات تقٌٌم مطابقة لتقعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  اضافة الى تسع 

مدٌر لبنانً وعمال مختبرات التدرٌب على ال  001سٌع نطا  اعتمادها، وتلقى حوالً مختبرات لتقعتماد، ثتقث منها تم تو

ISO 17025  ًمخططات دولٌة فً مجال اختبار الكفاءة". 2)مختبرات فحوص ومماٌرة(، وشاركت مختبرات الفحوص ف 

 

صٌاغة تسع مراسٌم تطبٌقٌة مما وأعلن انه تم دعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  من ختقل 

ٌدعم تطبٌ  قانون علم القٌا ، وضع لٌبنور مسودة جدٌدة للمواصفات وطور خطة للتسوٌ ؛ حٌث ٌتم إنشاء قسم للتدرٌب 

اضافة الى تطوٌر الموقع االلكترونً الجدٌد. وأصبح لدى مركز المملومات التجارٌة موقع إلكترونً جدٌد ٌؤمن مملومات 

موظفا من مدٌرٌة حماٌة المستهلك فً وزارة االقتصاد والتجارة التً  20نانٌٌن حول قواعد التصدٌر، وتم تدرٌب للمنتجٌن اللب

 ضمت بدورها خطة عمل جدٌدة".

 

وشدد بٌل على "التماون الممتاز بٌن الشركاء ما أدى إلى نتائج مثمرة، اضافة إلى االلتزام التام من جانب ممظم المستفٌدٌن 

التسلٌم من كل من المستفٌدٌن من جهة ودول أعضاء اإلئتتقف من جهة اخرى، ودعم من مكتب إدارة المشارٌع  والمرونة فً

ومدٌر برنامج الجودة لحل أي قضٌة طارئة من ختقل التدخل المباشر والمزٌمة القوٌة للنجاح، مشٌرا الى الدعم الخاص 

 هورٌة التشٌك".للمكتب التشٌكً للمقاٌٌ  والمترولوجٌا واالختبار فً جم

 

 

وختم بالقول: "الممل لم ٌكتمل بمد وهناك بمض االحتٌاجات المتملقة بهٌئة االعتماد، وبالنظام الوطنً للقٌا  وبالمضوٌة فً 

، مؤكدا استمداد مؤسسة المواصفات CENELECواللجنة االوروبٌة الكهروتقنٌة للتقٌٌ   IECاللجنة الدولٌة الكهروتقنٌة 

 لدعم المستمر".ل BSIالبرٌطانٌة 



 اٌخهورست

من جهتها، اشارت السفٌرة اٌخهورست الى "ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهودا كبٌرة ختقل األعوام 

الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح 

 عتماد".الشهادات واال

وقالت: "كما تمرفون، فإن هذه البنٌة التحتٌة شرط مسب  لتقمتثال للمماٌٌر الدولٌة ولتحسٌن المتققات التجارٌة، وختقل المقد 

الماضً، تماونا بصورة وثٌقة لدعم القدرة التنافسٌة للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنٌة تحتٌة متقئمة 

لف مكونات برنامج الجودة دعما لبناء قدرات المؤسسات الرئٌسٌة، وال سٌما فً مجاالت المماٌٌر للجودة. لقد قدمت مخت

 والمقاٌٌ  واالعتماد وتقٌٌم االمتثال ورصد السو  وحماٌة المستهلك".

والموردٌن  اضافت: "دعونا ال ننسى، كم أن هذا كله أساسً فالبنٌة التحتٌة الفنٌة والخاصة بالجودة هً التً تمكن المصنمٌن

من أن ٌظهروا أن منتجاتهم تمتثل للتشرٌمات المتقئمة وأنها تلبً متطلبات الجودة. وهذا ما ٌفتح الباب أمام القبول فً األسوا  

 الدولٌة وٌحول دون ازدواجٌة اختبار المنتجات، أوال فً السو  المحلٌة وثانٌا فً األسوا  المستهدفة".

 

، 9100الذي نختتمه الٌوم قد تم تنفٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌبا، اعتبارا من كانون الثانً  وأعلنت "ان برنامج التوأمة هذا

بمساعدة المملكة المتحدة من ختقل مؤسسة المماٌٌر والمكتب الوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل 

ملٌون ٌورو،  0.2وروبً البرنامج بمبل  إجمالً وصل إلى المكتب التشٌكً للمماٌٌر والمقاٌٌ  واالختبار. ومول االتحاد األ

كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل  صغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من المروض التً استممنا إلٌها، كانت النتائج 

جودة فً لبنان، وذلك لصالح النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون البرنامج قد أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة لل

 الشمب اللبنانً بكل مكوناته".

وعرضت لتقنجازات المحققة، وقالت: "لقد تم اعتماد ثتقثة مختبرات، وأنشئ مجل  وطنً للقٌا  ووضمت تسمة مراسٌم 

ت لدى مكتب خطوات تحدٌث مهمة، وبا -لٌبنور  -قٌا  لدعم قانون القٌا ، وحققت مؤسسة المقاٌٌ  والمواصفات اللبنانٌة 

المملومات التجارٌة نظام مملومات جدٌد لمساعدة المصدرٌن اللبنانٌٌن، وتلقت مدٌرٌة حماٌة المستهلك تدرٌبا مكثفا على 

 وضع المقاٌٌ  القانونٌة وكٌفٌة التمامل مع شكاوى المستهلكٌن وإنفاذ قانون المستهلك".

 

نطوي على تحدٌات كبٌرة ألنها تتطلب التزاما قوٌا ومستمرا لمجموعة وتابمت: "إن البرامج الشاملة كهذا البرنامج ٌمكن أن ت

واسمة من المستفٌدٌن ومقدارا عالٌا من التنسٌ . وعلٌه فإن النجاح الحقٌقً هو ثمرة التزام عمٌ  أظهره شركاؤنا اللبنانٌون 

تحسٌنات على البنٌة التحتٌة للجودة فً وخبراء االتحاد األوروبً. غٌر أن الممل ال ٌتوقف هنا، إذ ٌجب إدخال المزٌد من ال

لبنان، غٌر أنه ما زال هناك تحدٌات كبٌرة. وبصورة خاصة، سوف ٌكون من الضروري إنشاء هٌئة اعتماد فاعلة، وٌتمٌن 

 على لبنان تطوٌر ثقافة جودة أفضل".

هما أساسٌان للنمو االقتصادي واكدت "ان االتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئٌسً للبنان فً مجال الجودة واالمتٌاز، و

 واستحداث الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبٌرة إلى األمام فً هذا اإلطار".

 

وختمت شاكرة الوزٌر حكٌم على جهوده المستمرة لتمزٌز التماون بٌن االتحاد األوروبً ولبنان، وكذلك خبراء االتحاد 

 ى االلتزام والممل الدؤوب ختقل المامٌن الماضٌٌن.األوروبً وفرٌ  برنامج الجودة عل

 

 حكٌم

ثم كانت كلمة راعً االحتفال الوزٌر حكٌم، الذي قال: "ان الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً 

درة التنافسٌة للمنتجات والمؤسساتً للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمنا وستقمة للمستهلكٌن ولرفع الق



 اللبنانٌة فً األسوا  المالمٌة من ختقل مطابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة".

 

اضاف: "ان وحدة الجودة، ورغم الظروف الصمبة والقاسٌة التً مر بها لبنان ختقل فترة تنفٌذ المشروع، قد نجحت الى حد 

 لمخطط لها منذ بداٌة المشروع".كبٌر فً تنفٌذ ممظم األنشطة وتحقٌ  ممظم األهداف ا

 

وتابع: "إن برنامج الجودة عبر سنواته المشر المنصرمة نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وتطوٌر البنٌة التحتٌة 

للجودة فً مجال المواصفات والمترولوجٌا والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا ، وال سٌما فً مجال سلسلة 

تقمة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من ختقل البرنامج على نشر ثقافة الجودة واالمتٌاز على الصمٌد الوطنً، مما ساعد س

على رفع مستوى ستقمة السلع والخدمات فً لبنان، اضافة الى تحسٌن تنافسٌة الصادرات اللبنانٌة الى الخارج، كما ساعد 

 اصً الجودة".على استحداث فرص عمل جدٌدة خاصة الختص

 

ورأى حكٌم "ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على الئحة االولوٌات على صمٌد الحكومة والمجل  النٌابً خصوصا لجهة 

اقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن مدٌر عام للمجل  اللبنانً 

 لتقعتماد".

 

عمل برنامج الجودة تتضمن تقدٌم دعم فنً ٌتضمن بناء القدرات من ختقل التدرٌب المتخصص المكثف وأشار الى "أن خطة 

واالستشارات لخم  ادارات ومؤسسات فً القطاع المام، وذلك بهدف ادخال وتطبٌ  نظام ادارة الجودة فً عملها لتحسٌن 

ة الى تحدٌث الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌاز وإشراك القطاع المام انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌتقتها فً الدول المتقدمة، اضاف

 فٌها.

 

القطاع المام من أعضاء على مستوى رفٌع فً القطاع المام  -وقال: "وفً هذا السٌا ، شكلنا مؤخرا لجنة حكام الجائزة 

 وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة".

لمامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع المام الى االستفادة من وتوجه الوزٌر حكٌم الى االدارات والمؤسسات ا

الدعم الفنً المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطاع المام الى 

 ا قرٌبا".القطاع المام التً سنطل  المرحلة الرابمة منه -التقدم الى الجائزة اللبنانٌة 

 

ودعا المصانع الغذائٌة الوطنٌة الى "المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة أصحاب 

الصناعات الغذائٌة واالستفادة من الدعم الفنً المقدم لها، وال سٌما من ختقل تطبٌ  نظم ادارة ستقمة الغذاء والتتبع والمشاركة 

رات المٌدانٌة المتخصصة الى مصانع أوروبٌة مشابهة والتً استهلت بالزٌارة التً نظمها البرنامج بالتماون مع فً الزٌا

النقابة األسبوع الماضً لمشرة مشاركٌن من مصانع قطاع الكبٌ  والمخلتقت الى مصانع ٌونانٌة متخصصة فً المجال نفسه 

مستمملة فً طر  االنتاج حسب المماٌٌر الدولٌة واألوروبٌة المتبمة، ما لتقستفادة من المملومات والتكنولوجٌا الحدٌثة ال

 سٌساعد على تحسٌن مستوى ستقمة وجودة منتجاتها للمستهلكٌن وزٌادة حجم صادراتها الى الخارج".

 

مج عل االطتق  وقال: "لقد ثبت، بما ال ٌقبل مجاال للشك، أن برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة هو من أنجح البرا

فً لبنان، اذ استطاع عبر مراحله الثتقث من احداث فر  واضح فً تطوٌر البنٌة التشرٌمٌة والمؤسساتٌة للجودة فً لبنان فً 

 القطاعٌن المام والخاص على حد سواء".

 

ان، آمتق "استمرار تقدٌم وختم الوزٌر حكٌم شاكرا مفوضٌة االتحاد االوروبً ممثلة بالسفٌرة اٌخهورست، رئٌسة البمثة الى لبن

 االوروبٌة لألعوام المقبلة". -الدعم للبنان خصوصا فً مجال الجودة وذلك من ختقل خطة عمل سٌاسة الجوار اللبنانٌة 



 

Qualeb : 92 % d’objectifs atteints 

 

Qualeb, un programme pour des produits libanais plus sûrs et plus compétitifs, selon le 
ministre de l’Économie, Alain Hakim. 

Standards de qualité  

Le ministre de l'Économie et du Commerce, Alain Hakim, a présidé hier la cérémonie de 
clôture d'un projet de jumelage financé par l'Union européenne (UE) autour du 
programme de qualité Qualeb. Le ministre de l'Environnement, Mohammad Machnouk, 
l'ambassadrice de l'UE au Liban, Angelina Eicchorst, le président de l'Union des 
Chambres arabes, Mohammad Choucair, le vice-président de la Banque du Liban, 
Raed Charafeddine, le directeur de la division politique externe du groupe British 
Standards Institution (BSI) ou encore le directeur du programme qualité au sein du 
ministère de l'Économie et du Commerce, Ali Berro, faisaient partie des personnes 
présentes au Grand Sérail pour assister à la manifestation. 
M. Berro s'est, pour sa part, félicité des excellents résultats du programme qu'il dirige 
au sein du ministère de l'Économie et du Commerce, avançant un taux de « 92 % 
d'objectifs atteints ». Il a notamment souligné les avancées dans le domaine du contrôle 

http://www.lorientlejour.com/
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de qualité sur les marchés. Deux exemples pour lequels l'obtention du label Iso/CEI 
17025 : 2005 ne serait plus qu'une question de temps. Rappelons que cette certification 
concerne les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou des 
étalonnages, y compris l'échantillonnage. M. Berro a de plus assuré que l'effort de 
soutien aux entreprises centré sur la qualité et initié par le ministère se poursuivra 
jusqu'en 2015. Par ailleurs, une trentaine d'usines spécialisées dans l'agroalimentaire 
bénéficient actuellement de l'expertise en matière de normalisation proposée par 
Qualeb. 
De son côté, M. Hakim a rappelé que « l'objectif stratégique de ce projet est de soutenir 
le développement du cadre législatif ainsi que l'amélioration des performances des 
institutions libanaises. Cela nous permettra de rendre les produits libanais plus sûrs et 
d'accroître leur compétitivité sur le marché mondial ». 
Il a également salué les bonnes performances de Qualeb « en dépit de la 
conjoncture ». « Nous avons prouvé que le programme de la qualité au sein du 
ministère de l'Économie et du Commerce est l'un des programmes les plus aboutis 
depuis son lancement », a-t-il enfin conclu avant de remercier Mme Eicchorst pour la 
contribution de l'UE dans cette réussite. 
Pour rappel, Qualeb est un programme destiné à faciliter la mise à niveau des 
entreprises libanaises en matière de normes internationales de qualité (Iso). L'UE a 
financé ce projet à hauteur de 1,4 million d'euros depuis sa création en octobre 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حكٌم فً اختتام أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة: لرفع القدرة التنافسٌة فً األسوا  المالمٌة

 

 (الوزٌر حكٌم ٌلقً كلمته ختقل المؤتمر. )مروان عساف

 9102أٌلول  30

حكٌم حفل اختتام أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد الممّول  رعى وزٌر االقتصاد والتجارة آالن

من االتحاد االوروبً، بمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا اٌخهورست، والذي أقٌم ام  فً السراٌا بحضور وزٌر البٌئة 

الجودة فً وزارة االقتصاد علً بّرو، نائب حاكم مصرف  دمحم المشنو ، المدٌرة المامة لتققتصاد علٌا عبا  ، مدٌر برنامج

لبنان رائد شرف الدٌن ، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة دمحم شقٌر ومدٌر مؤّسسة المواصفات البرٌطانٌة 

 .الشرٌكة فً تنفٌذ المشروع داٌفٌد بٌل

على طرٌ  تطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة السٌما فً فً كلمته قال برو:" لقد خطونا خطوات مهمة من ختقل هذا المشروع 

مجال القٌا  المترولوجٌا ودعم اعتماد المختبرات عبر إدخال وتطبٌ  متطلبات نظام الكفاٌة للمختبرات والحصول على 

مشروع ". أّما عن الخطوات المستقبلٌة، فأوضح بّرو أّن وحدة الجودة فً الوزارة ستستمّر فً تنفٌذ 02191شهادة "اٌزو 

إدارات عامة إلدخال وتطبٌ  نظام  1، والذي من ختقله تقدّم الدعم لـ 9101المساعدة التقنٌّة المستمّر حتى وقٍت متأّخر من

 .إدارة الجودة فً عملها لإلرتقاء بها إلى مصاف مثٌتقتها فً الدول المتقدمة



مراسٌم  2تطوٌر نظام القٌا  الوطنً عبر صوغ بدوره، أوضح بٌل أنه تمت مساعدة المجل  الوطنً للقٌا  فً عمله نحو 

هٌئات تقٌٌم مطابقة لتقعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  باإلضافة  0تنفٌذٌة؛ ّما ٌساعد فً دعم تطبٌ  قانون القٌا . كما تّم إعداد 

ٌاً وعمال مختبرات مدٌراً لبنان 001منها تم توسٌع نطا  اعتمادها. وساهم البرنامج فً تلقّى  0مختبرات لتقعتماد؛  2الى 

مخططات دولٌة فً مجال اختبار الكفاٌة باالضافة  2، وقد شاركت مختبرات الفحوص فً ISO 17025 التدرٌب على الـ

مراسٌم تطبٌقٌة، ما ٌدعم تطبٌ  قانون علم  2لدعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  عبر صوغ 

نور مسودة جدٌدة للمواصفات وطّور خطة للتسوٌ ؛ اذ ٌتّم إنشاء قسم للتدرٌب باإلضافة الى القٌا . وأٌضاً تّم وضع لٌب

 .تطوٌر الموقع االلكترونً الجدٌد

ثم كانت كلمة الوزٌر حكٌم الذي قال "إّن الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً والمؤسساتً للجودة 

انٌة أكثر أمناً وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة لهذه المنتجات فً األسوا  المالمٌة. فً لبنان لجمل المنتجات اللبن

والبرنامج، نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً مجال المواصفات والمترولوجٌا 

سٌما فً مجال ستقمة الغذاء، كذلك عملت وحدة الجودة من ختقل والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا ، ال 

البرنامج على نشر ثقافة الجودة واالمتٌاز، ما ساعد فً رفع مستوى ستقمة السلع والخدمات فً لبنان وتحسٌن تنافسٌة 

انٌة لتقمتٌاز الصادرات، كما ساعد استحداث فرص عمل خاصة الختصاصً الجودة". وأشار حكٌم الى تحدٌث الجائزة اللبن

 .وإشراك القطاع المام فٌها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اختتام أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً السراي 
 حكٌم: لرفع القدرة التنافسٌة فً األسواق العالمٌة 

 اٌخهورست: االتحاد األوروبً شرٌك للبنان فً االمتٌاز

   

اختتمت أم  أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروبً، فً 
احتفال اقٌم فً السراي الحكومً برعاٌة وزٌر االقتصاد والتجارة آالن حكٌم وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا 

 اٌخهورست.
 

لمشنو ، المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا ، مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم ا
والتجارة الدكتور علً برو، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 

وع دافٌد بٌل، وممثلون عن الهٌئات فً لبنان دمحم شقٌر، مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المشر
 االقتصادٌة والرقابٌة واألمنٌة وعن الوزارات واالدارات الرسمٌة وخبراء وصناعٌون وتجار. 

 برو 
بداٌة، النشٌدان اللبنانً واالوروبً، ثم كلمة الدكتور برو الذي نوه بتحقٌ  البرنامج لممظم األهداف الموضوعة رغم 

طمنا أن نثبت وجود قدرة استٌمابٌة عالٌة جدا بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة الظروف والصماب، وقال: إست
 %. 29نسبة ال 

أما عن الخطوات المستقبلٌة، فقال برو: ان وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة ستستمر فً تنفٌذ مشروع المساعدة 
ختقله تقدم الدعم لخم  إدارات فً القطاع المام إلدخال ، والذي من 9101التقنٌة المستمر حتى وقت متأخر من عام 

وتطبٌ  نظام إدارة الجودة فً عملها مع الحرص التام على إحداث فر  واضح فً الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها إلى 
نظام ستقمة  مصنما غذائٌا إلدخال وتطبٌ  01مصاف مثٌتقتها فً الدول المتقدمة. كذلك ٌقدم هذا البرنامج الدعم إلى 

 الغذاء ونظام التتبع، اضافة إلى دعم بناء القدرات فً القطاعٌن المام والخاص. 
 بٌل 

من جهته، أعلن بٌل أن المشروع كان ناجحا فً كل مكوناته، مشٌرا الى اإلنجازات فً هذا السٌا ، وقال: تمت مساعدة 
من ختقل صٌاغة تسمة مراسٌم تنفٌذٌة، ما ٌساعد فً المجل  الوطنً للقٌا  فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌا  الوطنً 

دعم تطبٌ  قانون القٌا ، موضحا انه تم إعداد ثتقث هٌئات تقٌٌم مطابقة لتقعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  اضافة الى 
ٌب مدٌر لبنانً وعمال مختبرات التدر 001تسع مختبرات لتقعتماد، ثتقث منها تم توسٌع نطا  اعتمادها، وتلقى حوالى 

مخططات دولٌة فً مجال اختبار  2مختبرات فحوص ومماٌرة، وشاركت مختبرات الفحوص فً  ISO 17025على ال 
 الكفاءة. 

وأعلن انه تم دعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  من ختقل صٌاغة تسع مراسٌم تطبٌقٌة 
مسودة جدٌدة للمواصفات وطور خطة للتسوٌ ، حٌث ٌتم إنشاء قسم مما ٌدعم تطبٌ  قانون علم القٌا ، وضع لٌبنور 

للتدرٌب اضافة الى تطوٌر الموقع االلكترونً الجدٌد. وأصبح لدى مركز المملومات التجارٌة موقع إلكترونً جدٌد ٌؤمن 
 مملومات للمنتجٌن اللبنانٌٌن حول قواعد التصدٌر. 

 اٌخهورست 
الى ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهودا كبٌرة ختقل األعوام  من جهتها، اشارت السفٌرة اٌخهورست

الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح 
 الشهادات واالعتماد. 

 ب  لتقمتثال للمماٌٌر الدولٌة ولتحسٌن المتققات التجارٌة. وقالت: كما تمرفون، فإن هذه البنٌة التحتٌة شرط مس
ودعونا ال ننسى، كم أن هذا كله أساسً فالبنٌة التحتٌة الفنٌة والخاصة بالجودة هً التً تمكن المصنمٌن والموردٌن من 

باب أمام القبول فً األسوا  أن ٌظهروا أن منتجاتهم تمتثل للتشرٌمات المتقئمة وأنها تلبً متطلبات الجودة. وهذا ما ٌفتح ال
 الدولٌة وٌحول دون ازدواجٌة اختبار المنتجات، أوال فً السو  المحلٌة وثانٌا فً األسوا  المستهدفة. 

 



، 9100وأعلنت ان برنامج التوأمة هذا الذي نختتمه الٌوم قد تم تنفٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌبا، اعتبارا من كانون الثانً 
تحدة من ختقل مؤسسة المماٌٌر والمكتب الوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل بمساعدة المملكة الم

ملٌون  0.2المكتب التشٌكً للمماٌٌر والمقاٌٌ  واالختبار. ومول االتحاد األوروبً البرنامج بمبل  إجمالً وصل إلى 
تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من المروض التً استممنا إلٌها، ٌورو، كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل  صغٌر مقارنة بما تم 

كانت النتائج النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون البرنامج قد أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، 
 وذلك لصالح الشمب اللبنانً بكل مكوناته. 

ة مختبرات، وأنشئ مجل  وطنً للقٌا  ووضمت تسمة مراسٌم وعرضت لتقنجازات المحققة، وقالت: لقد تم اعتماد ثتقث
خطوات تحدٌث مهمة، وبات لدى  -لٌبنور  -قٌا  لدعم قانون القٌا ، وحققت مؤسسة المقاٌٌ  والمواصفات اللبنانٌة 

درٌبا مكثفا مكتب المملومات التجارٌة نظام مملومات جدٌد لمساعدة المصدرٌن اللبنانٌٌن، وتلقت مدٌرٌة حماٌة المستهلك ت
 على وضع المقاٌٌ  القانونٌة وكٌفٌة التمامل مع شكاوى المستهلكٌن وإنفاذ قانون المستهلك. 

وقالت فإن النجاح الحقٌقً هو ثمرة التزام عمٌ  أظهره شركاؤنا اللبنانٌون وخبراء االتحاد األوروبً. غٌر أن الممل ال 
البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، غٌر أنه ما زال هناك تحدٌات كبٌرة.  ٌتوقف هنا، إذ ٌجب إدخال المزٌد من التحسٌنات على

 وبصورة خاصة، سوف ٌكون من الضروري إنشاء هٌئة اعتماد فاعلة، وٌتمٌن على لبنان تطوٌر ثقافة جودة أفضل. 
للنمو االقتصادي واكدت ان االتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئٌسً للبنان فً مجال الجودة واالمتٌاز، وهما أساسٌان 
 واستحداث الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبٌرة إلى األمام فً هذا اإلطار. 

 حكٌم 
أما الوزٌر حكٌم فرأى ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على الئحة االولوٌات، على صمٌد الحكومة والمجل  النٌابً 

المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن مدٌر عام خصوصا لجهة اقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم 
 للمجل  اللبنانً لتقعتماد. 

وأشار الى أن خطة عمل برنامج الجودة تتضمن تقدٌم دعم فنً ٌتضمن بناء القدرات من ختقل التدرٌب المتخصص 
ال وتطبٌ  نظام ادارة الجودة فً المكثف واالستشارات لخم  ادارات ومؤسسات فً القطاع المام، وذلك بهدف ادخ

عملها لتحسٌن انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌتقتها فً الدول المتقدمة، اضافة الى تحدٌث الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌاز 
 وإشراك القطاع المام فٌها. 

ى رفٌع فً القطاع المام القطاع المام من أعضاء على مستو -وقال: وفً هذا السٌا ، شكلنا مؤخرا لجنة حكام الجائزة 
 وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة. 

وتوجه الوزٌر حكٌم الى االدارات والمؤسسات المامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع المام الى االستفادة من 
ات المؤهلة فً القطاع المام الى الدعم الفنً المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها. كما دعا المؤسس

 القطاع المام التً سنطل  المرحلة الرابمة منها قرٌبا.  -التقدم الى الجائزة اللبنانٌة 
ودعا المصانع الغذائٌة الوطنٌة الى المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة 

ادة من الدعم الفنً المقدم لها، وال سٌما من ختقل تطبٌ  نظم ادارة ستقمة الغذاء أصحاب الصناعات الغذائٌة واالستف
والتتبع والمشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة المتخصصة الى مصانع أوروبٌة مشابهة والتً استهلت بالزٌارة التً نظمها 

الكبٌ  والمخلتقت الى مصانع ٌونانٌة البرنامج بالتماون مع النقابة األسبوع الماضً لمشرة مشاركٌن من مصانع قطاع 
متخصصة فً المجال نفسه لتقستفادة من المملومات والتكنولوجٌا الحدٌثة المستمملة فً طر  االنتاج حسب المماٌٌر 

الدولٌة واألوروبٌة المتبمة، ما سٌساعد على تحسٌن مستوى ستقمة وجودة منتجاتها للمستهلكٌن وزٌادة حجم صادراتها 
 الى الخارج.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حكٌم لرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات اللبنانٌة

 

ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة فً وزارة االقتصاد »الى  اشارت سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا اٌخهورست
اللبنانٌة بذال جهودا كبٌرة، ختقل األعوام الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة 

عمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً ، وذلك ختقل اختتام أ«على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح الشهادات واالعتماد
وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروبً، فً احتفال اقٌم، ام ، فً السراٌا الحكومٌة برعاٌة وزٌر االقتصاد 

 والتجارة آالن حكٌم.
وضوعة رغم الظروف والصماب، نوه مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة بتحقٌ  البرنامج لممظم األهداف الم

، «فً المئة 29استطمنا أن نثبت وجود قدرة استٌمابٌة عالٌة جدا بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة نسبة الـ »وقال: 
خطوات مهمة من ختقل هذا المشروع على طرٌ  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة. ان وحدة الجودة »مشددا على التقدم 

، والذي من 9101االقتصاد والتجارة ستستمر فً تنفٌذ مشروع المساعدة التقنٌة المستمر حتى وقت متأخر من عام  فً وزارة
 «.ختقله تقدم الدعم لخم  إدارات فً القطاع المام إلدخال وتطبٌ  نظام إدارة الجودة فً عملها

أن المشروع كان ناجحا فً كل »شروع دافٌد بٌل من جهته، أعلن مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ الم
الممل لم ٌكتمل بمد وهناك بمض االحتٌاجات المتملقة بهٌئة االعتماد، وبالنظام الوطنً للقٌا  »، مؤكدا ان «مكوناته

داد ، مشددا على استمCENELECواللجنة االوروبٌة الكهروتقنٌة للتقٌٌ   IECوبالمضوٌة فً اللجنة الدولٌة الكهروتقنٌة 
 «.للدعم المستمر BSIمؤسسة المواصفات البرٌطانٌة 

 0.2مول االتحاد األوروبً البرنامج بمبل  إجمالً وصل إلى »من جهتها، عرضت اٌخهورست لتقنجازات المحققة، وقالت 
 «.ملٌون ٌورو، كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل  صغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه

ان الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً »الوزٌر حكٌم، الذي قال: ثم كانت كلمة راعً االحتفال 
والمؤسساتً للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمنا وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات 

 «.وطنٌة والدولٌةاللبنانٌة فً األسوا  المالمٌة من ختقل مطابقتها للمماٌٌر ال
ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على الئحة االولوٌات على صمٌد الحكومة والمجل  النٌابً خصوصا لجهة »ورأى حكٌم 

اقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن المدٌر المام للمجل  اللبنانً 
المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع »ع الغذائٌة الوطنٌة الى ، داعٌا المصان«لتقعتماد

 «.نقابة أصحاب الصناعات الغذائٌة واالستفادة من الدعم الفنً المقدم لها
ائد شرف الدٌن، حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم المشنو ، المدٌرة المامة لتققتصاد علٌا عبا ، نائب حاكم مصرف لبنان ر

 رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فً لبنان دمحم شقٌر، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة واألمنٌة
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اختتام اعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً السراي لمنتجات اكثر امناً وستقمة ورفع القدرة 

 التنافسٌة 

 

 

 

اختتمت ام  أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروبً، فً احتفال اقٌم فً 

 السراي الحكومً برعاٌة وزٌر االقتصاد والتجارة آالن حكٌم وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا اٌخهورست.

مشنو ، المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا ، مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الدكتور علً حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم ال

برو، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فً لبنان دمحم شقٌر، مدٌر مؤسسة 

ع دافٌد بٌل، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة واألمنٌة وعن الوزارات المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المشرو

 واالدارات الرسمٌة وخبراء وصناعٌون وتجار.

 { برو {

إستطمنا أن نثبت »بداٌة، تحدث الدكتور برو الذي نوه بتحقٌ  البرنامج لممظم األهداف الموضوعة رغم الظروف والصماب، وقال: 

 %«.29ٌة عالٌة جدا بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة نسبة الـ وجود قدرة استٌماب

استطمنا أن نشكل »وقٌم برو تجربة التوأمة مع مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة والمكتب التشٌكً للمواصفات والمترولوجٌا اٌجابٌا، وقال: 

ع على أفضل الممارسات األوروبٌة من قبل المؤسسات اللبنانٌة مما فرٌ  عمل متجانساً، كما استطمنا االستفادة من نقل الخبرات واالطتق

 «.المستفٌدة من المشروع

ان وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة ستستمر فً تنفٌذ مشروع المساعدة التقنٌة »أما عن الخطوات المستقبلٌة، فقال برو: 

دعم لخم  إدارات فً القطاع المام إلدخال وتطبٌ  نظام إدارة الجودة ، والذي من ختقله تقدم ال9101المستمر حتى وقت متأخر من عام 

 «.فً عملها مع الحرص التام على إحداث فر  واضح فً الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها إلى مصاف مثٌتقتها فً الدول المتقدمة

لجودة لتصبح مؤسسة عامة مستقلة مختصة بالجودة اننا نسمى وبدعم من ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة إلى مأسسة عمل وحدة ا»وأكد 



 «.تحت وصاٌة وزارة االقتصاد والتجارة تنفٌذا لتقتفاقٌة الموقمة بٌن لبنان واالتحاد األوروبً بهذا الخصوص

 { بٌل {

ساعدة المجل  تمت م»، مشٌرا الى اإلنجازات فً هذا السٌا ، وقال: «أن المشروع كان ناجحا فً كل مكوناته»من جهته، أعلن بٌل 

الوطنً للقٌا  فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌا  الوطنً من ختقل صٌاغة تسمة مراسٌم تنفٌذٌة، ما ٌساعد فً دعم تطبٌ  قانون القٌا ، 

ع موضحا انه تم إعداد ثتقث هٌئات تقٌٌم مطابقة لتقعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  اضافة الى تسع مختبرات لتقعتماد، ثتقث منها تم توسٌ

)مختبرات فحوص ومماٌرة(،  ISO 17025مدٌراً لبنانٌاً وعمال مختبرات التدرٌب على الـ  001نطا  اعتمادها، وتلقى حوالً 

 «.مخططات دولٌة فً مجال اختبار الكفاءة 2وشاركت مختبرات الفحوص فً 

ل صٌاغة تسع مراسٌم تطبٌقٌة مما ٌدعم تطبٌ  وأعلن انه تم دعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  من ختق

قانون علم القٌا ، وضع لٌبنور مسودة جدٌدة للمواصفات وطور خطة للتسوٌ ؛ حٌث ٌتم إنشاء قسم للتدرٌب اضافة الى تطوٌر الموقع 

لبنانٌٌن حول قواعد التصدٌر، االلكترونً الجدٌد. وأصبح لدى مركز المملومات التجارٌة موقع إلكترونً جدٌد ٌؤمن مملومات للمنتجٌن ال

 «.موظفا من مدٌرٌة حماٌة المستهلك فً وزارة االقتصاد والتجارة التً ضمت بدورها خطة عمل جدٌدة 20وتم تدرٌب 

الممل لم ٌكتمل بمد وهناك بمض االحتٌاجات المتملقة بهٌئة االعتماد، وبالنظام الوطنً للقٌا  وبالمضوٌة فً اللجنة »وختم بالقول: 

 BSI، مؤكدا استمداد مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة CENELECواللجنة االوروبٌة الكهروتقنٌة للتقٌٌ   IECولٌة الكهروتقنٌة الد

 «.للدعم المستمر

 { اٌخهورست {

ٌة بهدف ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهودا كبٌرة ختقل األعوام الماض»من جهتها، اشارت السفٌرة اٌخهورست الى 

 «.تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح الشهادات واالعتماد

كما تمرفون، فإن هذه البنٌة التحتٌة شرط مسب  لتقمتثال للمماٌٌر الدولٌة ولتحسٌن المتققات التجارٌة، وختقل المقد الماضً، »وقالت: 

نا بصورة وثٌقة لدعم القدرة التنافسٌة للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنٌة تحتٌة متقئمة للجودة. لقد قدمت مختلف تماو

 مكونات برنامج الجودة دعما لبناء قدرات المؤسسات الرئٌسٌة، وال سٌما فً مجاالت المماٌٌر والمقاٌٌ  واالعتماد وتقٌٌم االمتثال ورصد

 «.اٌة المستهلكالسو  وحم

، بمساعدة 9100ان برنامج التوأمة هذا الذي نختتمه الٌوم قد تم تنفٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌبا، اعتبارا من كانون الثانً »وأعلنت 

لمماٌٌر المملكة المتحدة من ختقل مؤسسة المماٌٌر والمكتب الوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل المكتب التشٌكً ل

ملٌون ٌورو، كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل   0.2والمقاٌٌ  واالختبار. ومول االتحاد األوروبً البرنامج بمبل  إجمالً وصل إلى 

 دصغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من المروض التً استممنا إلٌها، كانت النتائج النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون البرنامج ق

 «.أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، وذلك لصالح الشمب اللبنانً بكل مكوناته

ان االتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئٌسً للبنان فً مجال الجودة واالمتٌاز، وهما أساسٌان للنمو االقتصادي واستحداث »واكدت 

 «.خطوة كبٌرة إلى األمام فً هذا اإلطار الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا

 { حكٌم {

ان الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً والمؤسساتً »ثم كانت كلمة راعً االحتفال الوزٌر حكٌم، الذي قال: 

تنافسٌة للمنتجات اللبنانٌة فً األسوا  المالمٌة للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمنا وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة ال

 «.من ختقل مطابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة

ان وحدة الجودة، ورغم الظروف الصمبة والقاسٌة التً مر بها لبنان ختقل فترة تنفٌذ المشروع، قد نجحت الى حد كبٌر فً »اضاف: 

 «.ها منذ بداٌة المشروعتنفٌذ ممظم األنشطة وتحقٌ  ممظم األهداف المخطط ل

إن برنامج الجودة عبر سنواته المشر المنصرمة نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً »وتابع: 

 «.مجال المواصفات والمترولوجٌا والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا 

متٌاز على الئحة االولوٌات على صمٌد الحكومة والمجل  النٌابً خصوصا لجهة اقرار مشارٌع ضرورة وضع الجودة واال»ورأى حكٌم 

 «.القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن مدٌر عام للمجل  اللبنانً لتقعتماد

مام من أعضاء على مستوى رفٌع فً القطاع المام وٌتمتمون القطاع ال -وفً هذا السٌا ، شكلنا مؤخرا لجنة حكام الجائزة »وقال: 



 «.بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة

وتوجه الوزٌر حكٌم الى االدارات والمؤسسات المامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع المام الى االستفادة من الدعم الفنً 

 -ماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطاع المام الى التقدم الى الجائزة اللبنانٌة المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خد

 «.القطاع المام التً سنطل  المرحلة الرابمة منها قرٌبا

ناعات المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة أصحاب الص»ودعا المصانع الغذائٌة الوطنٌة الى 

 «.الغذائٌة واالستفادة من الدعم الفنً المقدم لها

استمرار تقدٌم الدعم »وختم الوزٌر حكٌم شاكرا مفوضٌة االتحاد االوروبً ممثلة بالسفٌرة اٌخهورست، رئٌسة البمثة الى لبنان، آمتق 

 «.بٌة لألعوام المقبلةاالورو -للبنان خصوصا فً مجال الجودة وذلك من ختقل خطة عمل سٌاسة الجوار اللبنانٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «: برنامج الجودة»فً « مشروع التوأمة»اختتام 
  حكٌم: وضع الجودة واإلمتٌاز كاولوٌة

 هـ0201ذو الحجة  6الموافق  4302أٌلول  03الثالثاء,
 

 

 
 حكٌم واٌخهورست ٌتوسطان بٌل وبرو 

فً وزارة االقتصاد والتجارة الممّول من اإلتحاد األوروبً، « برنامج الجودة»فً « مشروع التوأمة»اختتمت ام  أعمال 

فً احتفال أقٌم فً السراي الحكومً برعاٌة وحضور وزٌر اإلقتصاد أالن حكٌم،و بمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا 

 اٌخهورست.

علً بّرو، نائب حاكم « برنامج الجودة»المشنو ، المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا ، مدٌر  حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم

مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌ  اتحاد الغرف اللبنانٌة دمحم شقٌر، مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ 

واألمنٌة وعن الوزارات واإلدارات الرسمٌة وخبراء  المشروع دافٌد بٌل، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة

 وصناعٌون وتجار.

 بّرو

تحدث بّرو مشٌدا بتحقٌ  البرنامج لممظم األهداف الموضوعة برغم الظروف والصماب، وقال: استطمنا أن نثبت وجود  

خطوات مهمة من ختقل هذا  %. وخطونا29قدرة استٌمابٌة عالٌة جداً بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة نسبة الـ 

المشروع على طرٌ  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة وال سٌما فً مجال القٌا ، المترولوجٌا، ودعم اعتمادٌة 

. وكذلك 02191« أٌزو»المختبرات من ختقل إدخال وتطبٌ  متطلبات نظام الكفاءة المامة للمختبرات والحصول على شهادة 

 ئات التفتٌش والمصادقة والرقابة على األسوا . وتناول الخطوات المستقبلٌة للمشروع.فً مجال المواصفات وهٌ

 بٌل
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 ، مشٌراً الى اإلنجازات فً هذا السٌا . «المشروع كان ناجحاً فً كل مكّوناته»من جهته، أعلن بٌل أن  

 اٌخهورست

بذال جهوداً كبٌرة ختقل األعوام « ودةبرنامج الج«فرٌقً االتحاد األوروبً و»من جهتها، اشارت اٌخهورست الى أن 

الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح 

ختقل وقالت: هذه البنٌة التحتٌة شرط مسب  لإلمتثال للمماٌٌر الدولٌة وتحسٌن المتققات التجارٌة. و«. الشهادات واالعتماد

المقد الماضً، تماونا بصورة وثٌقة لدعم القدرة التنافسٌة للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنٌة تحتٌة متقئمة 

للجودة. قدمت مختلف مكّونات برنامج الجودة دعماً لبناء قدرات المؤسسات الرئٌسٌة، وال سٌما فً مجاالت المماٌٌر 

 متثال ورصد السو  وحماٌة المستهلك.والمقاٌٌ  واالعتماد وتقٌٌم اال

وأضافت: دعونا ال ننسى، كم أن هذا كله أساسً فالبنٌة التحتٌة الفنٌة والخاصة بالجودة هً التً تمكن المصنمٌن والموردٌن 

فً األسوا   من أن ٌظهروا أن منتجاتهم تمتثل للتشرٌمات المتقئمة وأنها تلبً متطلبات الجودة. وهذا ما ٌفتح الباب أمام القبول

 الدولٌة وٌحول دون ازدواجٌة اختبار المنتجات، أوالً فً السو  المحلٌة وثانٌاً فً األسوا  المستهدفة.

وهذا مبل  صغٌر «. برنامج الجودة»ملٌون ٌورو، كجزء من  0.2وأعلنت ان االتحاد األوروبً مّول البرنامج بمبل  إجمالً 

 ».مقارنة بما تم تحقٌقه 

ات المحققة، مؤكدة أن الممل ال ٌتوقف هنا، إذ ٌجب إدخال المزٌد من التحسٌنات على البنٌة التحتٌة للجودة وعرضت لإلنجاز

 فً لبنان، غٌر أنه ما زال هناك تحدٌات كبٌرة. 

 حكٌم

نان، وشدد حكٌم فً كلمته على ان: الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً والمؤسساتً للجودة فً لب 

وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمناً وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات اللبنانٌة فً األسوا  المالمٌة من 

 ختقل مطابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة. 

ٌابً، خصوصاً لجهة ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على الئحة االولوٌات على صمٌد الحكومة والمجل  الن»ورأى حكٌم 

إقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن مدٌر عام للمجل  اللبنانً 

تتضّمن تقدٌم دعم فنً ٌتناول بناء القدرات من ختقل التدرٌب « برنامج الجودة»أن خطة عمل »وأشار الى «. لتقعتماد

نظام ادارة »ارات لخم  ادارات ومؤسسات فً القطاع المام، وذلك بهدف ادخال وتطبٌ  المتخصص المكثف واالستش

الجائزة اللبنانٌة »فً عملها لتحسٌن انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌتقتها فً الدول المتقدمة، اضافة الى تحدٌث « الجودة

القطاع المام من أعضاء على  -مؤخراً لجنة حكام الجائزة  وإشراك القطاع المام فٌها. وقال: فً هذا السٌا ، شكلنا« لتقمتٌاز

 مستوى رفٌع فً القطاع المام وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة.

فً وزارة االقتصاد والتجارة هو من أنجح البرامج على االطتق  « برنامج الجودة»واوضح: ثبت بما ال ٌقبل مجاالً للشك، أن 

مراحله الثتقث إحداث فر  واضح فً تطوٌر البنٌة التشرٌمٌة والمؤسساتٌة للجودة فً لبنان فً  فً لبنان، إذ استطاع عبر

 القطاعٌن المام والخاص على حد سواء.

 

 

 

 



 

 اختتام أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة 

 حكٌم: إقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة 

 

ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على الئحة األولوٌات على صمٌد الحكومة »حكٌم إلى  أشار وزٌر االقتصاد والتجارة آالن
عام والمجل  النٌابً، خصوصاً لجهة إقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة واستكمال التمٌٌنات، وال سٌّما تمٌٌن مدٌر 

 «.للمجل  اللبنانً لتقعتماد
 

التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة، أم ، الممّول من كتقم حكٌم جاء ختقل اختتام أعمال مشروع 
 االتحاد االوروبً، فً احتفال أقٌم فً السراي الحكومٌة برعاٌته وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا اٌخهورست.

 
تقل التدرٌب المتخّصص المكثف تتضّمن خطة عمل برنامج الجودة تقدٌم دعم فنً ٌتضّمن بناء القدرات من خ»وأضاف: 

القطاع المام من  –تشكٌل مؤخراً لجنة حكام الجائزة »، الفتاً إلى «واالستشارات لخم  إدارات ومؤسسات فً القطاع المام
 «.أعضاء على مستوى رفٌع فً القطاع المام وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والصدقٌة

 
روع التوأمة فً برنامج الجودة، هو دعم تطوٌر اإلطار التشرٌمً والمؤسساتً الهدف االستراتٌجً لمش»وأشار حكٌم إلى أّن 

للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمناً وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات اللبنانٌة فً 
 «.األسوا  المالمٌة من ختقل مطابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة

 
إّن وحدة الجودة، نجحت إلى حد كبٌر فً تنفٌذ ممظم األنشطة وتحقٌ  ممظم األهداف المخّطط لها منذ بداٌة »ف: وأضا

المشروع، مثل وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً مجال المواصفات والمترولوجٌا 
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 ، وال سٌّما فً مجال سلسلة ستقمة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة والمختبرات، واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا
من ختقل البرنامج على نشر ثقافة الجودة واالمتٌاز على الصمٌد الوطنً، مّما ساعد على رفع مستوى ستقمة السلع والخدمات 

حداث فرص عمل جدٌدة خاصة فً لبنان، إضافة إلى تحسٌن تنافسٌة الصادرات اللبنانٌة إلى الخارج، كما ساعد على است
 «.الختصاصً الجودة

 
وتوّجه الوزٌر حكٌم إلى اإلدارات والمؤسسات المامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع المام إلى االستفادة من 

ع المام إلى الدعم الفنً المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطا
ً  –التقدّم إلى الجائزة اللبنانٌة   «.القطاع المام التً سنطل  المرحلة الرابمة منها قرٌبا

 
المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة أصحاب »ودعا المصانع الغذائٌة الوطنٌة إلى 

 «.فنً المقدم لهاالصناعات الغذائٌة واالستفادة من الدعم ال
 

 اٌخهورست
 

فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهوداً كبٌرة ختقل األعوام »من جهتها، أشارت السفٌرة اٌخهورست إلى أّن 
الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح 

 «.ات واالعتمادالشهاد
 

تمّكن »، مشٌرةً إلى أنّها «هذه البنٌة التحتٌة شرط مسب  لتقمتثال للمماٌٌر الدولٌة ولتحسٌن المتققات التجارٌة»ولفتت إلى أّن 
أّن »وأعلنت «. المصنّمٌن والمّوردٌن من أن ٌظهروا أّن منتجاتهم تمتثل للتشرٌمات المتقئمة وأنّها تلبً متطلبات الجودة

التوأمة هذا الذي نختتمه الٌوم قد تّم تنفٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌباً، بمساعدة المملكة المتحدة من ختقل مؤسسة  برنامج
المماٌٌر والمكتب الوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل المكتب التشٌكً للمماٌٌر والمقاٌٌ  واالختبار. 

 «.ملٌون ٌورو، كجزء من برنامج الجودة 0.2بمبل  إجمالً وصل إلى  ومّول االتحاد األوروبً البرنامج
 

اعتماد ثتقثة مختبرات، وأنشئ مجل  وطنً للقٌا  ووضمت تسمة مراسٌم قٌا  »وعرضت لإلنجازات المحقّقة، الفتةً إلى 
ة، وبات لدى مكتب خطوات تحدٌث مهم –لٌبنور  –لدعم قانون القٌا ، وحققت مؤسسة المقاٌٌ  والمواصفات اللبنانٌة 

المملومات التجارٌة نظام مملومات جدٌد لمساعدة المصدرٌن اللبنانٌٌن، وتلقت مدٌرٌة حماٌة المستهلك تدرٌباً مكثفاً على 
 «.وضع المقاٌٌ  القانونٌة وكٌفٌة التمامل مع شكاوى المستهلكٌن وإنفاذ قانون المستهلك

 
ٌسً للبنان فً مجال الجودة واالمتٌاز، وهما أساسٌان للنمو االقتصادي االتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئ»وأّكدت أّن 

 «.واستحداث الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبٌرة إلى األمام فً هذا اإلطار
 

 برو
 

الموضوعة، بحٌث وأشار مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة علً برو إلى أّن البرنامج حقّ  ممظم األهداف 
لقد خطونا خطوات مهمة من ختقل هذا المشروع »وأضاف: «. فً المئة 29تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة نسبة الـ

على طرٌ  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة وال سٌّما فً مجال القٌا ، المترولوجٌا، ودعم اعتمادٌة المختبرات من 
. وكذلك فً مجال 02191ام الكفاءة المامة للمختبرات والحصول على شهادة األٌزو ختقل إدخال وتطبٌ  متطلبات نظ

 «.المواصفات وهٌئات التفتٌش والمصادقة والرقابة على األسوا 
 

وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة ستستمّر فً تنفٌذ مشروع »أما عن الخطوات المستقبلٌة، فلفت برو إلى أّن 
، والذي من ختقله تقدم الدعم لخم  إدارات فً القطاع المام 9101المستمر حتى وقت متأخر من عام  المساعدة التقنٌة

إلدخال وتطبٌ  نظام إدارة الجودة فً عملها مع الحرص التام على إحداث فر  واضح فً الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها 
مصنماً غذائٌاً إلدخال وتطبٌ   01م هذا البرنامج الدعم إلى كذلك ٌقد»وأضاف: «. إلى مصاف مثٌتقتها فً الدول المتقدمة

اننا نسمى وبدعم من »وأّكد «. نظام ستقمة الغذاء ونظام التتبع، إضافة إلى دعم بناء القدرات فً القطاعٌن المام والخاص
لجودة تحت وصاٌة ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة إلى مأسسة عمل وحدة الجودة لتصبح مؤسسة عامة مستقلة مختصة با



 «.وزارة االقتصاد والتجارة تنفٌذاً لتقتفاقٌة الموقمة بٌن لبنان واالتحاد األوروبً بهذا الخصوص
 
 بٌل
 

المشروع كان ناجحاً فً كّل »من جهته، أعلن مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المشروع دافٌد بٌل أّن 
مساعدة المجل  الوطنً للقٌا  فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌا  الوطنً من ختقل صٌاغة  تمت»، مشٌراً إلى أنّه «مكوناته

تم إعداد ثتقث هٌئات تقٌٌم مطابقة لتقعتماد »وأضاف: «. تسمة مراسٌم تنفٌذٌة، ما ٌساعد فً دعم تطبٌ  قانون القٌا 
مدٌراً  001ٌع نطا  اعتمادها، وتلقى حوالى كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  إضافة إلى تسع مختبرات لتقعتماد، ثتقث منها تم توس

 2مختبرات فحوص ومماٌرة ، وشاركت مختبرات الفحوص فً  ISO 17025لبنانٌاً وعمال مختبرات التدرٌب على الـ
 «.مخططات دولٌة فً مجال اختبار الكفاءة

 
من ختقل صٌاغة تسع مراسٌم تطبٌقٌة تم دعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  »وأشار إلى أنّه 

مما ٌدعم تطبٌ  قانون علم القٌا ، ووضع لٌبنور مسودة جدٌدة للمواصفات وطور خطة للتسوٌ ، حٌث ٌتم إنشاء قسم 
 «.للتدرٌب إضافة إلى تطوٌر الموقع االلكترونً الجدٌد

 
ة االعتماد، وبالنظام الوطنً للقٌا  وبالمضوٌة فً الممل لم ٌكتمل بمد وهناك بمض االحتٌاجات المتملّقة بهٌئ»ولفت إلى أّن 

، مؤكداً استمداد مؤسسة المواصفات CENELECواللجنة األوروبٌة الكهروتقنٌة للتقٌٌ   IECاللجنة الدولٌة الكهروتقنٌة 
 «.للدعم المستمر BSIالبرٌطانٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حكٌـم رعى اختتام "مشروع التوأمة" فً "برنامج الجودة":

 لدعـم تطوٌـر اإلطــار التشــرٌعً والمؤسـسـاتً 

برعاٌة وزٌر اإلقتصاد والتجارة أالن حكٌم، اختتمت الٌوم أعمال "مشروع التوأمة" فً "برنامج الجودة" فً  -المركزٌة

انجٌلٌنا الوزارة الممّول من اإلتحاد األوروبً، فً احتفال أقٌم فً السراي الحكومً بمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان 

 اٌخهورست.

 

حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم المشنوق، المدٌر العام لالقتصاد علٌا عباس، مدٌر "برنامج الجودة" علً بّرو، نائب حاكم 

مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌس اتحاد الغرف اللبنانٌة دمحم شقٌر، مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً 

د بٌل، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة واألمنٌة وعن الوزارات واإلدارات الرسمٌة وخبراء تنفٌذ المشروع دافٌ

 وصناعٌون وتجار.

 

بّرو: بداٌة تحدث بّرو منّوهاً بتحقٌق البرنامج لمعظم األهداف الموضوعة برغم الظروف والصعاب، وقال: استطعنا أن نثبت 

%. وخطونا خطوات مهمة من 24ٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة نسبة الـ وجود قدرة استٌعابٌة عالٌة جداً بح

خالل هذا المشروع على طرٌق تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة وال سٌما فً مجال القٌاس، المترولوجٌا، ودعم 

صول على شهادة "أٌزو" اعتمادٌة المختبرات من خالل إدخال وتطبٌق متطلبات نظام الكفاءة العامة للمختبرات والح

 . وكذلك فً مجال المواصفات وهٌئات التفتٌش والمصادقة والرقابة على األسواق.02341

 

وقٌّم تجربة التوأمة مع مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة والمكتب التشٌكً للمواصفات والمترولوجٌا اٌجابٌا، وقال: استطعنا 

فادة من نقل الخبرات واإلطالع على أفضل الممارسات األوروبٌة من قبل أن نشكل معاً فرٌق عمل متجانس، كما استطعنا اال

 المؤسسات اللبنانٌة المستفٌدة من المشروع.

 

أما عن الخطوات المستقبلٌة فقال برو: ان وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة ستستمر فً تنفٌذ مشروع المساعدة 

، والذي من خالله تقدم الدعم لخمس إدارات فً القطاع العام إلدخال 4301التقنٌة المستمر حتى وقت متأخر من عام 

وتطبٌق نظام إدارة الجودة فً عملها، مع الحرص التام على إحداث فرق واضح فً الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها إلى 

اً إلدخال وتطبٌق نظام سالمة الغذاء مصنعاً غذائٌ 03مصاف مثٌالتها فً الدول المتقدمة. كذلك ٌقدم هذا البرنامج الدعم إلى 

ونظام التتبع، اضافة إلى دعم بناء القدرات فً القطاعٌن العام والخاص. أضف إلى ذلك تطوٌر عمل الجائزة اللبنانٌة 

لإلمتٌاز برعاٌة رئٌس الجمهورٌة والذي ٌحرص حكٌم على توسٌع إطار عملها لتشمل القطاع العام وهٌئات المجتمع 

 للقطاع العام. -لهذا الغرض لجنة حكام الجائزة اللبنانٌة  المدنً، وشكل

 

وأضاف: نسعى بدعم الوزٌر إلى مأسسة عمل وحدة الجودة لتصبح مؤسسة عامة مستقلة مختصة بالجودة، تحت وصاٌة 

 وزارة االقتصاد والتجارة تنفٌذاً لالتفاقٌة الموقعة بٌن لبنان واالتحاد األوروبً بهذا الخصوص.

http://www.almarkazia.com/Home/Index


 

جهته، أعلن بٌل أن "المشروع كان ناجحاً فً كل مكّوناته"، مشٌراً الى اإلنجازات فً هذا السٌاق، وقال: تمت بٌل: من 

مساعدة المجلس الوطنً للقٌاس فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌاس الوطنً من خالل صٌاغة تسعة مراسٌم تنفٌذٌة، ما 

ت تقٌٌم مطابقة لالعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌق اضافة الى ٌساعد فً دعم تطبٌق قانون القٌاس. وتم إعداد ثالث هٌئا

تسعة مختبرات لإلعتماد. كما تم دعم المجلس الوطنً للقٌاس بعمله تجاه تطوٌر "نظام وطنً للقٌاس" من خالل صٌاغة 

ة تسعة مراسٌم تطبٌقٌة ما ٌدعم تطبٌق قانون علم القٌاس، وضعت "لٌبنور" مسودة جدٌدة للمواصفات وطّورت خط

للتسوٌق؛ حٌث ٌتم إنشاء قسم للتدرٌب اضافة الى تطوٌر الموقع اإللكترونً الجدٌد. وأصبح لدى مركز المعلومات التجارٌة 

موظفاً من مدٌرٌة حماٌة  20موقع إلكترونً جدٌد ٌؤّمن معلومات للمنتجٌن اللبنانٌٌن حول قواعد التصدٌر، وتم تدرٌب 

 التً وضعت بدورها خطة عمل جدٌدة. المستهلك فً وزارة االقتصاد والتجارة

 

اٌخهورست: من جهتها، اشارت اٌخهورست الى أن "فرٌقً االتحاد األوروبً و"برنامج الجودة" بذال جهوداً كبٌرة خالل 

األعوام الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌاس والمعاٌرة 

نح الشهادات واالعتماد". وقالت: هذه البنٌة التحتٌة شرط مسبق لإلمتثال للمعاٌٌر الدولٌة وتحسٌن العالقات التجارٌة. وم

وخالل العقد الماضً، تعاونا بصورة وثٌقة لدعم القدرة التنافسٌة للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنٌة 

نات برنامج الجودة دعماً لبناء قدرات المؤسسات الرئٌسٌة، وال سٌما فً مجاالت تحتٌة مالئمة للجودة. قدمت مختلف مكوّ 

 المعاٌٌر والمقاٌٌس واالعتماد وتقٌٌم االمتثال ورصد السوق وحماٌة المستهلك.

 

وأضافت: دعونا ال ننسى، كم أن هذا كله أساسً فالبنٌة التحتٌة الفنٌة والخاصة بالجودة هً التً تمكن المصنعٌن 

وردٌن من أن ٌظهروا أن منتجاتهم تمتثل للتشرٌعات المالئمة وأنها تلبً متطلبات الجودة. وهذا ما ٌفتح الباب أمام والم

 القبول فً األسواق الدولٌة وٌحول دون ازدواجٌة اختبار المنتجات، أوالً فً السوق المحلٌة وثانٌاً فً األسواق المستهدفة.

 

، 4300ي نختتمه الٌوم، تم تنفٌذه خالل فترة عامٌن تقرٌبا، اعتبارا من كانون الثانً وأعلنت ان "برنامج التوأمة هذا الذ

بمساعدة المملكة المتحدة من خالل مؤسسة المعاٌٌر والمكتب الوطنً للقٌاس فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من خالل 

ملٌون ٌورو، كجزء  0.2ً البرنامج بمبلغ إجمالً المكتب التشٌكً للمعاٌٌر والمقاٌٌس واالختبار. ومّول االتحاد األوروب

من "برنامج الجودة". وهذا مبلغ صغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من العروض التً استمعنا إلٌها، كانت النتائج 

وذلك لصالح  النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون البرنامج أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان،

 الشعب اللبنانً بكل مكّوناته".

 

وعرضت لإلنجازات المحققة، كاآلتً: تم اعتماد ثالثة مختبرات، وأنشئ مجلس وطنً للقٌاس ووضعت تسعة مراسٌم 

قٌاس لدعم قانون القٌاس، وحققت مؤسسة المقاٌٌس والمواصفات اللبنانٌة "لٌبنور" خطوات تحدٌث مهمة، وبات لدى 

ات التجارٌة نظام معلومات جدٌد لمساعدة المصدّرٌن اللبنانٌٌن، وتلقت مدٌرٌة حماٌة المستهلك تدرٌباً مكثفاً مكتب المعلوم

 على وضع المقاٌٌس القانونٌة وكٌفٌة التعامل مع شكاوى المستهلكٌن وإنفاذ قانون المستهلك.

 

بٌرة ألنها تتطلب التزاماً قوٌاً ومستمراً وتابعت: إن البرامج الشاملة كهذا البرنامج ٌمكن أن تنطوي على تحدٌات ك

لمجموعة واسعة من المستفٌدٌن ومقداراً عالٌاً من التنسٌق. وعلٌه فإن النجاح الحقٌقً هو ثمرة التزام عمٌق أظهره 

البنٌة شركاؤنا اللبنانٌون وخبراء االتحاد األوروبً. غٌر أن العمل ال ٌتوقف هنا، إذ ٌجب إدخال المزٌد من التحسٌنات على 

التحتٌة للجودة فً لبنان، غٌر أنه ما زال هناك تحدٌات كبٌرة. وبصورة خاصة، سٌكون من الضروري إنشاء هٌئة اعتماد 

فاعلة، وٌتعٌّن على لبنان تطوٌر ثقافة جودة أفضل. واالتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئٌسً للبنان فً مجال الجودة 

ادي واستحداث الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبٌرة إلى واالمتٌاز، وهما أساسٌان للنمو االقتص

 األمام فً هذا اإلطار".



 

حكٌم: ثم كانت الوزٌر حكٌم الذي قال: الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌعً والمؤسساتً للجودة 

مة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات اللبنانٌة فً فً لبنان، وذلك لجعل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمناً وسال

األسواق العالمٌة من خالل مطابقتها للمعاٌٌر الوطنٌة والدولٌة. ان "وحدة الجودة" وبرغم الظروف الصعبة والقاسٌة التً 

ق معظم األهداف المخطط لها مّر بها لبنان خالل فترة تنفٌذ المشروع، نجحت الى حدّ كبٌر فً تنفٌذ معظم األنشطة وتحقٌ

 منذ بداٌة المشروع.

 

وتابع: إن برنامج الجودة عبر سنواته العشر المنصرمة نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال البنٌة التحتٌة للجودة 

فً مجال  وتطوٌرها فً مجال المواصفات والمترولوجٌا والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسواق، وال سٌما

سلسلة سالمة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من خالل البرنامج على نشر ثقافة الجودة واالمتٌاز على الصعٌد الوطنً، 

ما ساعد على رفع مستوى سالمة السلع والخدمات فً لبنان، اضافة الى تحسٌن تنافسٌة الصادرات اللبنانٌة الى الخارج، 

 دٌدة خاصة الختصاصً الجودة.كما ساعد على استحداث فرص عمل ج

 

ورأى حكٌم "ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على الئحة االولوٌات على صعٌد الحكومة والمجلس النٌابً، خصوصاً لجهة 

إقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التعٌٌنات وال سٌما تعٌٌن مدٌر عام للمجلس اللبنانً 

ار الى "أن خطة عمل "برنامج الجودة" تتضّمن تقدٌم دعم فنً ٌتناول بناء القدرات من خالل التدرٌب لالعتماد". وأش

المتخصص المكثف واالستشارات لخمس ادارات ومؤسسات فً القطاع العام، وذلك بهدف ادخال وتطبٌق "نظام ادارة 

الدول المتقدمة، اضافة الى تحدٌث "الجائزة  الجودة" فً عملها لتحسٌن انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌالتها فً

القطاع العام من  -اللبنانٌة لالمتٌاز" وإشراك القطاع العام فٌها. وقال: فً هذا السٌاق، شكلنا مؤخراً لجنة حكام الجائزة 

 أعضاء على مستوى رفٌع فً القطاع العام وٌتمتعون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة.

 

ى االدارات والمؤسسات العامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع العام "الى االفادة من وتوّجه الوزٌر حكٌم ال

الدعم الفنً المقدم لها، وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها". كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطاع العام 

سنطلق المرحلة الرابعة منها قرٌباً". ودعا المصانع الغذائٌة الوطنٌة القطاع العام التً  -"الى التقدّم الى الجائزة اللبنانٌة 

الى "المشاركة فً مبادرة سالمة الغذاء التً أطلقها "برنامج الجودة" بالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائٌة 

التتبع والمشاركة فً الزٌارات واالفادة من الدعم الفنً المقدم لها، وال سٌما من خالل تطبٌق نظم ادارة سالمة الغذاء و

المٌدانٌة المتخصصة الى مصانع أوروبٌة مشابهة والتً استهلت بالزٌارة التً نظمها البرنامج بالتعاون مع النقابة 

األسبوع الماضً لعشرة مشاركٌن من مصانع قطاع الـ"كبٌس" والـ"مخلالت" الى مصانع ٌونانٌة متخصصة فً المجال 

علومات والتكنولوجٌا الحدٌثة المستعملة فً طرق االنتاج بحسب المعاٌٌر الدولٌة واألوروبٌة المتبعة، نفسه، لالفادة من الم

 ما سٌساعد على تحسٌن مستوى سالمة وجودة منتجاتها للمستهلكٌن وزٌادة حجم صادراتها الى الخارج".

 

اد والتجارة هو من أنجح البرامج على االطالق وقال: ثبت بما ال ٌقبل مجاالً للشك، أن "برنامج الجودة" فً وزارة االقتص

فً لبنان، إذ استطاع عبر مراحله الثالث إحداث فرق واضح فً تطوٌر البنٌة التشرٌعٌة والمؤسساتٌة للجودة فً لبنان فً 

 القطاعٌن العام والخاص على حد سواء.

 

"استمرار تقدٌم الدعم للبنان خصوصاً فً مجال وختم شاكراً مفوضٌة االتحاد االوروبً ممثلة بالسفٌرة اٌخهورست، آمالً 

 االوروبٌة لألعوام المقبلة". -الجودة، وذلك من خالل خطة عمل سٌاسة الجوار اللبنانٌة 

 

 



 

 إذاعة النور

 ((اقتصاد)) حكٌم ٌدعو المصانع الغذائٌة للمشاركة بمبادرة سالمة الغذاء

أختتمت فً السراي الحكومً وبرعاٌة وزٌر االقتصاد والتجارة آالن حكٌم وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً أعمال مشروع 

 .ًالتوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروب

راعً االحتفال الوزٌر حكٌم اعتبر ان الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً والمؤسساتً للجودة فً 

لبنان. حكٌم دعا المصانع الغذائٌة الوطنٌة الى المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة 

 ٌة واالستفادة من الدعم الفنً المقدم لهاأصحاب الصناعات الغذائ

وتخلل الحفل المدٌد من الكلمات, ابرزها لرئٌسة االتحاد االوروبً فً لبنان انجٌلٌنا اٌخهورست أكدت فٌها ان فرٌقا االتحاد 

 .ناناألوروبً وبرنامج الجودة بذال جهودا كبٌرة ختقل األعوام الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لب

 

 

 

 

 حكٌم: لمنتجات أكثر أمنا وستقمة ورفع القدرة التنافسٌة فً األسوا  المالمٌة
  10:02 - 9102أٌلول  92االثنٌن 

اختتمت الٌوم أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروبً، فً 
احتفال اقٌم فً السراي الحكومً برعاٌة وزٌر االقتصاد والتجارة آالن حكٌم وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا 

 اٌخهورست.

المشنو ، المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا ، مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم 
الدكتور علً برو، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فً لبنان دمحم 

روع دافٌد بٌل، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة شقٌر، مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المش
 واألمنٌة وعن الوزارات واالدارات الرسمٌة وخبراء وصناعٌون وتجار.
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http://www.lebanonfiles.com/
http://www.lebanonfiles.com/


بداٌة، النشٌدان اللبنانً واالوروبً ، ثم كلمة الدكتور برو الذي نوه بتحقٌ  البرنامج لممظم األهداف الموضوعة رغم 
ا أن نثبت وجود قدرة استٌمابٌة عالٌة جدا بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة الظروف والصماب، وقال: "إستطمن

 %".29نسبة الـ 

وأضاف: "لقد خطونا خطوات مهمة من ختقل هذا المشروع على طرٌ  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة وال سٌما فً 
دخال وتطبٌ  متطلبات نظام الكفاءة المامة للمختبرات مجال القٌا ، المترولوجٌا، ودعم اعتمادٌة المختبرات من ختقل إ

 . وكذلك فً مجال المواصفات وهٌئات التفتٌش والمصادقة والرقابة على األسوا ".02191والحصول على شهادة األٌزو 

قال: وقٌم برو تجربة التوأمة مع مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة والمكتب التشٌكً للمواصفات والمترولوجٌا اٌجابٌا، و
"استطمنا أن نشكل مما فرٌ  عمل متجان ، كما استطمنا االستفادة من نقل الخبرات واالطتقع على أفضل الممارسات 

 األوروبٌة من قبل المؤسسات اللبنانٌة المستفٌدة من المشروع".

تنفٌذ مشروع المساعدة  أما عن الخطوات المستقبلٌة، فقال برو: "ان وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة ستستمر فً
، والذي من ختقله تقدم الدعم لخم  إدارات فً القطاع المام إلدخال وتطبٌ  9101التقنٌة المستمر حتى وقت متأخر من عام 

نظام إدارة الجودة فً عملها مع الحرص التام على إحداث فر  واضح فً الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها إلى مصاف 
مصنما غذائٌا إلدخال وتطبٌ  نظام ستقمة الغذاء ونظام  01ل المتقدمة. كذلك ٌقدم هذا البرنامج الدعم إلى مثٌتقتها فً الدو

التتبع، اضافة إلى دعم بناء القدرات فً القطاعٌن المام والخاص. أضف إلى ذلك تطوٌر عمل الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌاز برعاٌة 
ص ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكٌم على توسٌع إطار عملها فخامة رئٌ  الجمهورٌة اللبنانٌة والذي ٌحر

 للقطاع المام". -لتشمل القطاع المام وهٌئات المجتمع المدنً وقد شكل لهذا الغرض لجنة حكام الجائزة اللبنانٌة 

تصبح مؤسسة عامة مستقلة وأكد "اننا نسمى وبدعم من ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة إلى مأسسة عمل وحدة الجودة ل
 مختصة بالجودة تحت وصاٌة وزارة االقتصاد والتجارة تنفٌذا لتقتفاقٌة الموقمة بٌن لبنان واالتحاد األوروبً بهذا الخصوص".

من جهته، أعلن بٌل "أن المشروع كان ناجحا فً كل مكوناته"، مشٌرا الى اإلنجازات فً هذا السٌا ، وقال: "تمت مساعدة 
وطنً للقٌا  فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌا  الوطنً من ختقل صٌاغة تسمة مراسٌم تنفٌذٌة، ما ٌساعد فً دعم المجل  ال

تطبٌ  قانون القٌا ، موضحا انه تم إعداد ثتقث هٌئات تقٌٌم مطابقة لتقعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  اضافة الى تسع 
مدٌر لبنانً وعمال مختبرات التدرٌب على ال  001، وتلقى حوالً مختبرات لتقعتماد، ثتقث منها تم توسٌع نطا  اعتمادها

ISO 17025  ًمخططات دولٌة فً مجال اختبار الكفاءة". 2)مختبرات فحوص ومماٌرة(، وشاركت مختبرات الفحوص ف 

طبٌقٌة مما وأعلن انه تم دعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  من ختقل صٌاغة تسع مراسٌم ت
ٌدعم تطبٌ  قانون علم القٌا ، وضع لٌبنور مسودة جدٌدة للمواصفات وطور خطة للتسوٌ ؛ حٌث ٌتم إنشاء قسم للتدرٌب 
اضافة الى تطوٌر الموقع االلكترونً الجدٌد. وأصبح لدى مركز المملومات التجارٌة موقع إلكترونً جدٌد ٌؤمن مملومات 

موظفا من مدٌرٌة حماٌة المستهلك فً وزارة االقتصاد والتجارة التً  20لتصدٌر، وتم تدرٌب للمنتجٌن اللبنانٌٌن حول قواعد ا
 ضمت بدورها خطة عمل جدٌدة".

وشدد بٌل على "التماون الممتاز بٌن الشركاء ما أدى إلى نتائج مثمرة، اضافة إلى االلتزام التام من جانب ممظم المستفٌدٌن 
لمستفٌدٌن من جهة ودول أعضاء اإلئتتقف من جهة اخرى، ودعم من مكتب إدارة المشارٌع والمرونة فً التسلٌم من كل من ا

ومدٌر برنامج الجودة لحل أي قضٌة طارئة من ختقل التدخل المباشر والمزٌمة القوٌة للنجاح، مشٌرا الى الدعم الخاص 
 للمكتب التشٌكً للمقاٌٌ  والمترولوجٌا واالختبار فً جمهورٌة التشٌك".

بالقول: "الممل لم ٌكتمل بمد وهناك بمض االحتٌاجات المتملقة بهٌئة االعتماد، وبالنظام الوطنً للقٌا  وبالمضوٌة فً  وختم
، مؤكدا استمداد مؤسسة المواصفات CENELECواللجنة االوروبٌة الكهروتقنٌة للتقٌٌ   IECاللجنة الدولٌة الكهروتقنٌة 

 للدعم المستمر". BSIالبرٌطانٌة 



ها، اشارت السفٌرة اٌخهورست الى "ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهودا كبٌرة ختقل األعوام من جهت
الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح 

 الشهادات واالعتماد".

إن هذه البنٌة التحتٌة شرط مسب  لتقمتثال للمماٌٌر الدولٌة ولتحسٌن المتققات التجارٌة، وختقل المقد وقالت: "كما تمرفون، ف
الماضً، تماونا بصورة وثٌقة لدعم القدرة التنافسٌة للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنٌة تحتٌة متقئمة 

بناء قدرات المؤسسات الرئٌسٌة، وال سٌما فً مجاالت المماٌٌر للجودة. لقد قدمت مختلف مكونات برنامج الجودة دعما ل
 والمقاٌٌ  واالعتماد وتقٌٌم االمتثال ورصد السو  وحماٌة المستهلك".

اضافت: "دعونا ال ننسى، كم أن هذا كله أساسً فالبنٌة التحتٌة الفنٌة والخاصة بالجودة هً التً تمكن المصنمٌن والموردٌن 
منتجاتهم تمتثل للتشرٌمات المتقئمة وأنها تلبً متطلبات الجودة. وهذا ما ٌفتح الباب أمام القبول فً األسوا  من أن ٌظهروا أن 

 الدولٌة وٌحول دون ازدواجٌة اختبار المنتجات، أوال فً السو  المحلٌة وثانٌا فً األسوا  المستهدفة".

، 9100ٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌبا، اعتبارا من كانون الثانً وأعلنت "ان برنامج التوأمة هذا الذي نختتمه الٌوم قد تم تنف
بمساعدة المملكة المتحدة من ختقل مؤسسة المماٌٌر والمكتب الوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل 

ملٌون ٌورو،  0.2وصل إلى  المكتب التشٌكً للمماٌٌر والمقاٌٌ  واالختبار. ومول االتحاد األوروبً البرنامج بمبل  إجمالً
كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل  صغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من المروض التً استممنا إلٌها، كانت النتائج 
النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون البرنامج قد أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، وذلك لصالح 

 شمب اللبنانً بكل مكوناته".ال

وعرضت لتقنجازات المحققة، وقالت: "لقد تم اعتماد ثتقثة مختبرات، وأنشئ مجل  وطنً للقٌا  ووضمت تسمة مراسٌم 
خطوات تحدٌث مهمة، وبات لدى مكتب  -لٌبنور  -قٌا  لدعم قانون القٌا ، وحققت مؤسسة المقاٌٌ  والمواصفات اللبنانٌة 

ة نظام مملومات جدٌد لمساعدة المصدرٌن اللبنانٌٌن، وتلقت مدٌرٌة حماٌة المستهلك تدرٌبا مكثفا على المملومات التجارٌ
 وضع المقاٌٌ  القانونٌة وكٌفٌة التمامل مع شكاوى المستهلكٌن وإنفاذ قانون المستهلك".

تطلب التزاما قوٌا ومستمرا لمجموعة وتابمت: "إن البرامج الشاملة كهذا البرنامج ٌمكن أن تنطوي على تحدٌات كبٌرة ألنها ت
واسمة من المستفٌدٌن ومقدارا عالٌا من التنسٌ . وعلٌه فإن النجاح الحقٌقً هو ثمرة التزام عمٌ  أظهره شركاؤنا اللبنانٌون 

جودة فً وخبراء االتحاد األوروبً. غٌر أن الممل ال ٌتوقف هنا، إذ ٌجب إدخال المزٌد من التحسٌنات على البنٌة التحتٌة لل
لبنان، غٌر أنه ما زال هناك تحدٌات كبٌرة. وبصورة خاصة، سوف ٌكون من الضروري إنشاء هٌئة اعتماد فاعلة، وٌتمٌن 

 على لبنان تطوٌر ثقافة جودة أفضل".

واكدت "ان االتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئٌسً للبنان فً مجال الجودة واالمتٌاز، وهما أساسٌان للنمو االقتصادي 
 استحداث الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبٌرة إلى األمام فً هذا اإلطار".و

وختمت شاكرة الوزٌر حكٌم على جهوده المستمرة لتمزٌز التماون بٌن االتحاد األوروبً ولبنان، وكذلك خبراء االتحاد 
 المامٌن الماضٌٌن.األوروبً وفرٌ  برنامج الجودة على االلتزام والممل الدؤوب ختقل 

ثم كانت كلمة راعً االحتفال الوزٌر حكٌم، الذي قال: "ان الهدف االستراتٌجً للمشروع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً 
والمؤسساتً للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمنا وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات 

 األسوا  المالمٌة من ختقل مطابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة".اللبنانٌة فً 

اضاف: "ان وحدة الجودة، ورغم الظروف الصمبة والقاسٌة التً مر بها لبنان ختقل فترة تنفٌذ المشروع، قد نجحت الى حد 
 كبٌر فً تنفٌذ ممظم األنشطة وتحقٌ  ممظم األهداف المخطط لها منذ بداٌة المشروع".

"إن برنامج الجودة عبر سنواته المشر المنصرمة نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وتطوٌر البنٌة التحتٌة وتابع: 
للجودة فً مجال المواصفات والمترولوجٌا والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا ، وال سٌما فً مجال سلسلة 



ختقل البرنامج على نشر ثقافة الجودة واالمتٌاز على الصمٌد الوطنً، مما ساعد ستقمة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من 
على رفع مستوى ستقمة السلع والخدمات فً لبنان، اضافة الى تحسٌن تنافسٌة الصادرات اللبنانٌة الى الخارج، كما ساعد 

 على استحداث فرص عمل جدٌدة خاصة الختصاصً الجودة".

الجودة واالمتٌاز على الئحة االولوٌات على صمٌد الحكومة والمجل  النٌابً خصوصا لجهة ورأى حكٌم "ضرورة وضع 
اقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن مدٌر عام للمجل  اللبنانً 

 لتقعتماد".

ً ٌتضمن بناء القدرات من ختقل التدرٌب المتخصص المكثف وأشار الى "أن خطة عمل برنامج الجودة تتضمن تقدٌم دعم فن
واالستشارات لخم  ادارات ومؤسسات فً القطاع المام، وذلك بهدف ادخال وتطبٌ  نظام ادارة الجودة فً عملها لتحسٌن 

از وإشراك القطاع المام انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌتقتها فً الدول المتقدمة، اضافة الى تحدٌث الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌ
 فٌها.

القطاع المام من أعضاء على مستوى رفٌع فً القطاع المام  -وقال: "وفً هذا السٌا ، شكلنا مؤخرا لجنة حكام الجائزة 
 وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة".

ً القطاع المام الى االستفادة من وتوجه الوزٌر حكٌم الى االدارات والمؤسسات المامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة ف
الدعم الفنً المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطاع المام الى 

 القطاع المام التً سنطل  المرحلة الرابمة منها قرٌبا". -التقدم الى الجائزة اللبنانٌة 

ٌة الى "المشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة أصحاب ودعا المصانع الغذائٌة الوطن
الصناعات الغذائٌة واالستفادة من الدعم الفنً المقدم لها، وال سٌما من ختقل تطبٌ  نظم ادارة ستقمة الغذاء والتتبع والمشاركة 

ٌة مشابهة والتً استهلت بالزٌارة التً نظمها البرنامج بالتماون مع فً الزٌارات المٌدانٌة المتخصصة الى مصانع أوروب
النقابة األسبوع الماضً لمشرة مشاركٌن من مصانع قطاع الكبٌ  والمخلتقت الى مصانع ٌونانٌة متخصصة فً المجال نفسه 

دولٌة واألوروبٌة المتبمة، ما لتقستفادة من المملومات والتكنولوجٌا الحدٌثة المستمملة فً طر  االنتاج حسب المماٌٌر ال
 سٌساعد على تحسٌن مستوى ستقمة وجودة منتجاتها للمستهلكٌن وزٌادة حجم صادراتها الى الخارج".

وقال: "لقد ثبت، بما ال ٌقبل مجاال للشك، أن برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة هو من أنجح البرامج عل االطتق  
راحله الثتقث من احداث فر  واضح فً تطوٌر البنٌة التشرٌمٌة والمؤسساتٌة للجودة فً لبنان فً فً لبنان، اذ استطاع عبر م

 القطاعٌن المام والخاص على حد سواء".

وختم الوزٌر حكٌم شاكرا مفوضٌة االتحاد االوروبً ممثلة بالسفٌرة اٌخهورست، رئٌسة البمثة الى لبنان، آمتق "استمرار تقدٌم 
 االوروبٌة لألعوام المقبلة". -صا فً مجال الجودة وذلك من ختقل خطة عمل سٌاسة الجوار اللبنانٌة الدعم للبنان خصو

 

 

 

 

 

 



 

اختتمت الٌوم أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الممول من االتحاد االوروبً، فً 

احتفال اقٌم فً السراي الحكومً برعاٌة وزٌر االقتصاد والتجارة آالن حكٌم وبمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا 

 .اٌخهورست

المشنو ، المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا ، مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة حضر الحفل وزٌر البٌئة دمحم 

الدكتور علً برو، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدٌن، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فً لبنان دمحم 

روع دافٌد بٌل، وممثلون عن الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة شقٌر، مدٌر مؤسسة المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المش

 .واألمنٌة وعن الوزارات واالدارات الرسمٌة وخبراء وصناعٌون وتجار

اشارت السفٌرة اٌخهورست الى "ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهودا كبٌرة ختقل األعوام الماضٌة بهدف 

 ."ة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح الشهادات واالعتمادتحسٌن البنٌة التحتٌة للجود

، 9100وأعلنت "ان برنامج التوأمة هذا الذي نختتمه الٌوم قد تم تنفٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌبا، اعتبارا من كانون الثانً 

والمكتب الوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل بمساعدة المملكة المتحدة من ختقل مؤسسة المماٌٌر 

ملٌون ٌورو،  0.2المكتب التشٌكً للمماٌٌر والمقاٌٌ  واالختبار. ومول االتحاد األوروبً البرنامج بمبل  إجمالً وصل إلى 

روض التً استممنا إلٌها، كانت النتائج كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل  صغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من الم

النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون البرنامج قد أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، وذلك لصالح 

 ."الشمب اللبنانً بكل مكوناته

ع هو دعم تطوٌر االطار التشرٌمً ثم كانت كلمة راعً االحتفال الوزٌر حكٌم، الذي قال: "ان الهدف االستراتٌجً للمشرو

والمؤسساتً للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمنا وستقمة للمستهلكٌن ولرفع القدرة التنافسٌة للمنتجات 

 ."اللبنانٌة فً األسوا  المالمٌة من ختقل مطابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة

الصمبة والقاسٌة التً مر بها لبنان ختقل فترة تنفٌذ المشروع، قد نجحت الى حد  اضاف: "ان وحدة الجودة، ورغم الظروف

 ."كبٌر فً تنفٌذ ممظم األنشطة وتحقٌ  ممظم األهداف المخطط لها منذ بداٌة المشروع

التحتٌة وتابع: "إن برنامج الجودة عبر سنواته المشر المنصرمة نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وتطوٌر البنٌة 

للجودة فً مجال المواصفات والمترولوجٌا والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا ، وال سٌما فً مجال سلسلة 

ستقمة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من ختقل البرنامج على نشر ثقافة الجودة واالمتٌاز على الصمٌد الوطنً، مما ساعد 

لع والخدمات فً لبنان، اضافة الى تحسٌن تنافسٌة الصادرات اللبنانٌة الى الخارج، كما ساعد على رفع مستوى ستقمة الس

 ."على استحداث فرص عمل جدٌدة خاصة الختصاصً الجودة

لجهة اقرار مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات وال سٌما تمٌٌن مدٌر عام للمجل  اللبنانً 

 ."ادلتقعتم

وأشار الى "أن خطة عمل برنامج الجودة تتضمن تقدٌم دعم فنً ٌتضمن بناء القدرات من ختقل التدرٌب المتخصص المكثف 

واالستشارات لخم  ادارات ومؤسسات فً القطاع المام، وذلك بهدف ادخال وتطبٌ  نظام ادارة الجودة فً عملها لتحسٌن 



فً الدول المتقدمة، اضافة الى تحدٌث الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌاز وإشراك القطاع المام انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌتقتها 

 .فٌها

القطاع المام من أعضاء على مستوى رفٌع فً القطاع المام  -وقال: "وفً هذا السٌا ، شكلنا مؤخرا لجنة حكام الجائزة 

 ."وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة

ى االدارات والمؤسسات المامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع المام الى االستفادة من وتوجه الوزٌر حكٌم ال

الدعم الفنً المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطاع المام الى 

 ."ل  المرحلة الرابمة منها قرٌباالقطاع المام التً سنط -التقدم الى الجائزة اللبنانٌة 

كما تخلل اإلحتفال كلمات لكل من مدٌر برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة الدكتور علً برو ومدٌر مؤسسة 

 المواصفات البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المشروع دافٌد بٌل كلمات أٌضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9102اٌلول  29 نشاط الوزٌر فً

 9102أٌلول  29 :التارٌخ

رعا وزٌر االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكٌم حفل إختتام أعمال مشروع التوأمة فً برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد 

والتجارة الممّول من االتحاد االوروبً، بمشاركة سفٌرة االتحاد فً لبنان انجٌلٌنا اٌخهورست، الذي أقٌم صباح الٌوم فً 

كومً، بحضوروزٌر البٌئة دمحم المشنو  ،المدٌر المام لتققتصاد علٌا عبا  ، مدٌر برنامج الجودة فً وزارة السراي الح

االقتصاد والتجارة الدكتور علً بّرو ، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدٌن ، رئٌ  اتحاد غرف التجارة والصناعة 

ت البرٌطانٌة الشرٌكة فً تنفٌذ المشروع دافٌد بٌل ، وممثلٌن عن دمحم شقٌر و مدٌر مؤّسسة المواصفا والزراعة فً لبنان

 وخبراء وصناعٌٌن وتّجار. الهٌئات االقتصادٌة والرقابٌة واألمنٌة وممثلٌن عن الوزارات واالدارات الرسمٌة 

داف الموضوعة بالرغم من بداٌةً النشٌدان االوروبً واللبنانً، ثم كلمة الدكتورعلً برو الذٌنّوه بتحقٌ  البرنامج لممظم األه

الظروف والصماب إذ قال "إستطمنا أن نثبت وجود قدرة استٌمابٌة عالٌة جداً بحٌث تجاوزت األنشطة واألهداف المحققة نسبة 

 %".29الـ 

وأضاف "لقد خطونا خطوات مهمة من ختقل هذا المشروع على طرٌ  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للجودة والسٌما فً  

المترولوجٌا ودعم اعتمادٌة المختبرات من ختقل إدخال وتطبٌ  متطلبات نظام الكفاءة المامة للمختبرات  قٌا مجال ال

 . وكذلك فً مجال المواصفات وهٌئات التفتٌش والمصادقة والرقابة على األسوا ".02191والحصول على شهادة األٌزو 

ٌة والمكتب التشٌكً للمواصفات والمترولوجٌا اٌجابٌاّ فقال "استطمنا وقٌّم بّرو تجربة التوأمة مع مؤسسة المواصفات البرٌطان

أن نشكل مما فرٌ  عمل متجان ، كما استطمنا االستفادة من نقل الخبرات واالطتقع على أفضل الممارسات األوروبٌة من 

 قبل المؤسسات اللبنانٌة المستفٌدة من المشروع".

أّن وحدة الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة ستستمّر فً تنفٌذ مشروع المساعدة أّما عن الخطوات المستقبلٌة، أوضح بّرو 

، والذي من ختقله تقدّم الدعم لخمسة إدارات فً القطاع المام إلدخال وتطبٌ  9101التقنٌّة المستمّر حتى وقٍت متأّخر من عام 

الخدمات التً تقدمها واإلرتقاء بها إلى مصاف نظام إدارة الجودة فً عملها مع الحرص التام على إحداث فر  واضح فً 

مصنما غذائٌا إلدخال وتطبٌ  نظام ستقمة الغذاء ونظام  01مثٌتقتها فً الدول المتقدمة. كذلك ٌقدم هذا البرنامج الدعم إلى 

نانٌة لتقمتٌاز التتبع، باإلضافة إلى دعم بناء القدرات فً القطاعٌن المام والخاص. أضف إلى ذلك تطوٌر عمل الجائزة اللب

برعاٌة فخامة رئٌ  الجمهورٌة اللبنانٌة والذي ٌحرص ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكٌم على توسٌع إطار 

 للقطاع المام. -عملها لتشمل القطاع المام وهٌئات المجتمع المدنً وقد شّكل لهذا الغرض لجنة حكام الجائزة اللبنانٌة 

المستقبلً فقال "نحن نسمى وبدعم من ممالً وزٌر االقتصاد والتجارة إلى مأسسة عمل وحدة الجودة أّما فً إطار الممل 

لتصبح مؤسسة عامة مستقلة مختصة بالجودة تحت وصاٌة وزارة االقتصاد والتجارة تنفٌذاً لتقتفاقٌة الموقمة بٌن لبنان 

 واالتحاد األوروبً بهذا الخصوص".

  

 السٌد دافٌد بٌل

http://www.economy.gov.lb/index.php/home/1


 : بٌل أّن المشروع كان ناجحاً فً كافة مكّوناته. وفً هذا السٌا  ، حدّد اإلنجازات كالتالًو أوضح 

تّمت مساعدة المجل  الوطنً للقٌا  فً عمله نحو تطوٌر نظام القٌا  الوطنً من ختقل صٌاغة تسمة مراسٌم تنفٌذٌة؛ مّما  -

 ٌساعد بدعم تطبٌ  قانون القٌا .

ٌم مطابقة لتقعتماد كهٌئات تفتٌش وتصدٌ  باإلضافة الى تسع مختبرات لتقعتماد؛ ثتقث منها تم تّم إعداد ثتقث هٌئات تقٌ -

 توسٌع نطا  اعتمادها.

 )مختبرات فحوص ومماٌرة( ISO 17025 مدٌر لبنانً وعمال مختبرات التدرٌب على ال 001تلقّى حوالً  -

 ار الكفاءة.مخططاتدولٌة فً مجال اختب 2وقد شاركت مختبرات الفحوص فً  -

دعم المجل  الوطنً للقٌا  بممله تجاه تطوٌر نظام وطنً للقٌا  من ختقل صٌاغة تسع مراسٌم تطبٌقٌة مما ٌدعم تطبٌ   -

 قانون علم القٌا 

لٌبنور مسودة جدٌدة للمواصفات وطّور خطة للتسوٌ ؛ حٌث ٌتّم إنشاء قسم للتدرٌب باإلضافة الى تطوٌر الموقع  وضع -

 الجدٌد.االلكترونً 

 أصبح لدى مركز المملومات التجارٌة موقع إلكترونً جدٌد ٌؤّمن مملومات للمنتجٌن اللبنانٌٌن حول قواعد التصدٌر. -

 موظفاً من مدٌرٌة حماٌة المستهلك فً وزارة االقتصاد والتجارة التً ضمت بدورها خطة عمل جدٌدة 20وقد تلقى التدرٌب  -

بٌن الشركاء مما أدى إلى نتائج مثمرة باإلضافة إلى االلتزام التاّم من جانب ممظم المستفٌدٌن وشدّد بٌل على التماون الممتاز 

والمرونة فً التسلٌم من كل من المستفٌدٌن من جهة ودول أعضاء اإلئتتقف من جهة اخرى ، دعم من مكتب إدارة المشارٌع 

شر والمزٌمة القوٌة للنجاح... وقد أبرز السٌد بٌل ومدٌر برنامج الجودة لحّل أي قضٌة طارئة من ختقل التدخل المبا

 . الخاص للمكتب التشٌكً للمقاٌٌ  والمترولوجٌا واالختبار فً جمهورٌة التشٌك الدعم

وختم مشٌراالى أّن الممل لم ٌكتمل بمد وأنّه ٌوجد بمض االحتٌاجات المتملقة بهٌئة االعتماد، وبالنظام الوطنً للقٌا  

. وأّكد السٌد بٌل استمداد  CENELECواللجنة االوروبٌة الكهروتقنٌة للتقٌٌ  IECة الدولٌة الكهروتقنٌةوبالمضوٌة فً اللجن

 للدعم المستمر. BSIمؤّسسة المواصفات البرٌطانٌة 

 السفٌرة أنجلٌنا اٌخهورست

الماضٌة بهدف تحسٌن البنٌة التحتٌة اشارت الى ان فرٌقً االتحاد األوروبً وبرنامج الجودة بذال جهوداً كبٌرة ختقل األعوام 

للجودة فً لبنان، والتً ترتبط بالمجاالت الفنٌة على غرار القٌا  والمماٌرة ومنح الشهادات واالعتماد. وكما تمرفون، فإن 

بصورة  وختقل المقد الماضً، تماونا هذه البنٌة التحتٌة شرط مسب  لتقمتثال للمماٌٌر الدولٌة ولتحسٌن المتققات التجارٌة. 

وثٌقة لدعم القدرة التنافسٌة للقطاع الخاص، والذي من الضروري أن تتوفر له بنٌة تحتٌة متقئمة للجودة. لقد قدّمت مختلف 

مكونات برنامج الجودة دعماً لبناء قدرات المؤسسات الرئٌسٌة، السٌما فً مجاالت المماٌٌر والمقاٌٌ  واالعتماد وتقٌٌم 

 ة المستهلك.االمتثال ورصد السو  وحماٌ

  

وقالت :" دعونا ال ننسى كم أن هذا كله أساسً، فالبنٌة التحتٌة الفنٌة والخاصة بالجودة هً التً تمّكن المصنمٌن والموردٌن  

من أن ٌظهروا أن منتجاتهم تمتثل للتشرٌمات المتقئمة وأنها تلبً متطلبات الجودة. وهذا ما ٌفتح الباب أمام القبول فً األسوا  

ة وٌحول دون ازدواجٌة اختبار المنتجات، أوالً فً السو  المحلٌة وثانٌاً فً األسوا  المستهدفة. إن برنامج التوأمة هذا الدولٌ

، بمساعدة المملكة المتحدة من ختقل 9100الذي نختتمه الٌوم قد تم تنفٌذه ختقل فترة عامٌن تقرٌباً، اعتباراً من كانون الثانً 



لوطنً للقٌا  فً برٌطانٌا، والجمهورٌة التشٌكٌة من ختقل المكتب التشٌكً للمماٌٌر والمقاٌٌ  مؤسسة المماٌٌر والمكتب ا

ملٌون ٌورو، كجزء من برنامج الجودة. وهذا مبل   0.2واالختبار. ومول االتحاد األوروبً البرنامج بمبل  إجمالً وصل إلى 

استممنا إلٌها، كانت النتائج النهائٌة ملفتة، وٌسرنً أن ٌكون صغٌر مقارنة بما تم تحقٌقه! فكما تبٌن لنا من المروض التً 

 البرنامج قد أفضى إلى تحسٌنات كبٌرة فً البنٌة التحتٌة للجودة فً لبنان، وذلك لصالح الشمب اللبنانً بكل مكوناته. 

  

مة مراسٌم قٌا  لدعم لقد تم اعتماد ثتقثة مختبرات، وأنشئ مجل  وطنً للقٌا  ووضمت تس وعرضت لإلنجازاتالمحققة :

خطوات تحدٌث مهمة، وبات لدى مكتب المملومات  -لٌبنور  –قانون القٌا ، وحققت مؤسسة المقاٌٌ  والمواصفات اللبنانٌة 

التجارٌة نظام مملومات جدٌد لمساعدة المصدرٌن اللبنانٌٌن، وتلقت مدٌرٌة حماٌة المستهلك تدرٌباً مكثفاً على وضع المقاٌٌ  

 كٌفٌة التمامل مع شكاوى المستهلكٌن وإنفاذ قانون المستهلك. القانونٌة و

  

وتابمت :"إن البرامج الشاملة كهذا البرنامج ٌمكن أن تنطوي على تحدٌات كبٌرة ألنها تتطلب التزاماً قوٌاً ومستمراً لمجموعة  

رة التزام عمٌ  أظهره شركاؤنا اللبنانٌون واسمة من المستفٌدٌن ومقداراً عالٌاً من التنسٌ . وعلٌه فإن النجاح الحقٌقً هو ثم

وخبراء االتحاد األوروبً. غٌر أن الممل ال ٌتوقف هنا، إذ ٌجب إدخال المزٌد من التحسٌنات على البنٌة التحتٌة للجودة فً 

مٌن لبنان، غٌر أنه ما زال هناك تحدٌات كبٌرة. وبصورة خاصة، سوف ٌكون من الضروري إنشاء هٌئة اعتماد فاعلة، وٌت

على لبنان تطوٌر ثقافة جودة أفضل. إن االتحاد األوروبً هو الشرٌك الرئٌسً للبنان فً مجال الجودة واالمتٌاز، وهما 

 أساسٌان للنمو االقتصادي واستحداث الوظائف فً لبنان. ومع برنامج الجودة، سرنا خطوة كبٌرة إلى األمام فً هذا اإلطار."

جارة الدكتور أالن حكٌم على جهوده المستمرة لتمزٌز التماون بٌن االتحاد األوروبً بشكر وزٌر االقتصاد والت وختمت 

 ولبنان، وكذلك خبراء االتحاد األوروبً وفرٌ  برنامج الجودة على االلتزام والممل الدؤوب ختقل المامٌن الماضٌٌن. 

 كلمة وزٌر االقتصاد والتجارة :

آالن حكٌم الذي قال:" أّن الهدف االستراتٌجً للمشروع هو  والتجارة الدكتور  ثم كانت كلمة راعً االحتفال وزٌر االقتصاد

دعم تطوٌر االطار التشرٌمً والمؤسساتً للجودة فً لبنان وذلك لجمل المنتجات اللبنانٌة أكثر أمناً وستقمة للمستهلكٌن ولرفع 

ابقتها للمماٌٌر الوطنٌة والدولٌة. ان وحدة الجودة، ورغم القدرة التنافسٌة للمنتجات اللبنانٌة فً األسوا  المالمٌة من ختقل مط

الظروف الصمبة والقاسٌة التً مّر بها لبنان ختقل فترة تنفٌذ المشروع، قد نجحت الى حٍد كبٌر فً تنفٌذ ممظم األنشطة 

 وتحقٌ  ممظم األهداف المخطط لها منذ بداٌة المشروع.

بر سنواته المشر المنصرمة نجح فً وضع المدامٌك األساسٌة الستكمال وأضاف الوزٌر حكٌم : " إّن برنامج الجودة ع

وتطوٌر البنٌة التحتٌة للجودة فً مجال المواصفات والمترولوجٌا والمختبرات واالعتماد والتفتٌش والرقابة على األسوا ، ال 

ر ثقافة الجودة واالمتٌاز على سٌما فً مجال سلسلة ستقمة الغذاء. كذلك عملت وحدة الجودة من ختقل البرنامج على نش

الصمٌد الوطنً، مما ساعد على رفع مستوى ستقمة السلع والخدمات فً لبنان باإلضافة الى تحسٌن تنافسٌة الصادرات 

 اللبنانٌة الى الخارج، كما ساعد على استحداث فرص عمل جدٌدة خاصة الختصاّصً الجودة".

ئحة االولوٌات على صمٌد الحكومة والمجل  النٌابً خاصة لجهة اقرار ورأى حكٌم ضرورة وضع الجودة واالمتٌاز على ال

 مشارٌع القوانٌن والمراسٌم المطلوبة وكذلك لجهة استكمال التمٌٌنات ال سٌما تمٌٌن مدٌر عام للمجل  اللبنانً لتقعتماد.

لقدرات من ختقاللتدرٌب وأشار الوزٌر حكٌم الى أن خطة عمل برنامج الجودة تتضمن تقدٌم دعم فنً ٌتضمن بناء ا

المتخصص المكثف واالستشارات لخم  ادارات ومؤسسات فً القطاع المام، وذلك بهدف ادخال وتطبٌ  نظام ادارة الجودة 

فً عملها لتحسٌن انتاجٌتها واالرتقاء الى مستوى مثٌتقتها فً الدول المتقدمة. باإلضافة الى تحدٌث الجائزة اللبنانٌة لتقمتٌاز 



القطاع المام من أعضاء على مستوى  -قطاع المام فٌها، وفً هذا السٌا  قال:" شّكلنا مؤخرا لجنة حكام الجائزةوإشراك ال

 رفٌع فً القطاع المام وٌتمتمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقٌة". 

مام الى االستفادة من حكٌم الى االدارات والمؤسسات المامة المشاركة فً مبادرة دعم الجودة فً القطاع ال وتوّجه الوزٌر 

الدعم الفنً المقدم لها وبناء قدراتها للتمكن من تحسٌن مستوى خدماتها. كما دعا المؤسسات المؤهلة فً القطاع المام الى 

 القطاع المام التً سنطل  المرحلة الرابمة منها قرٌباً.  –التقدم الى الجائزة اللبنانٌة 

وطنٌة للمشاركة فً مبادرة ستقمة الغذاء التً أطلقها برنامج الجودة بالتماون مع نقابة و دعا الوزٌر حكٌم المصانع الغذائٌة ال

أصحاب الصناعات الغذائٌة واالستفادة من الدعم الفنً المقدم لها، ال سٌّما من ختقل تطبٌ  نظم ادارة ستقمة الغذاء والتتبع 

مشابهة والتً استهلت بالزٌارة التً نظمها البرنامج  والمشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة المتخصصة الى مصانع أوروبٌة

بالتماون مع النقابة األسبوع الماضً لمشرة مشاركٌن من مصانع قطاع الكبٌ  والمخلتقت الى مصانع ٌونانٌة متخصصة فً 

ٌة واألوروبٌة نف  المجال لتقستفادة من المملومات والتكنولوجٌا الحدٌثة المستمملة فً طر  االنتاج حسب المماٌٌر الدول

 المتبمة، مما سٌساعد على تحسٌن مستوى ستقمة وجودة منتجاتها للمستهلكٌن وزٌادة حجم صادراتها الى الخارج.

وأضاف الوزٌر حكٌم: "لقد ثبت ، بما ال ٌقبل مجاال للشّك، أن برنامج الجودة فً وزارة االقتصاد والتجارة هو من أنجح 

استطاع عبر مراحله الثتقث من احداث فر  واضح فً تطوٌر البنٌة التشرٌمٌة البرامج عل االطتق  فً لبنان، اذ 

 والمؤسساتٌة للجودة فً لبنان فً القطاعٌن المام والخاص على حد سواء".

مفوضٌة االتحاد االوروبً ممثّلة بالسفٌرة أنجلٌنا اٌخهورست، رئٌسة البمثة الى لبنان، آمتقً  وختم الوزٌر حكٌم شاكرا 

االوروبٌة لألعوام  -تقدٌم الدعم للبنان خاصة فً مجال الجودة وذلك من ختقل خطة عمل سٌاسة الجوار اللبنانٌة استمرار 

 المقبلة.

 


