


  ”"
 “



برنامج الجودة في لبنان – المرحلة الثالثة

بداأ العمل في برنامج الجودة )QUALEB( الذي ت�صت�صيفه وزارة القت�صاد والتجارة والممّول من قبل التحاد الأوروبي 
منذ ت�صرين الأول/ اأكتوبر 2004 وجرى  تنفيذ مرحلتين كالتالي:

• �المرحلة�الأولى:� "تقوية القدرات والبنية التحتية لإدارة الجودة في لبنان"، وتّم اإنجازها بين ت�صرين الأول/ اأكتوبر 
2004 وكانون الأول / دي�صمبر 2007 بميزانية اإجمالية بلغت 15 مليون يورو.

• �المرحلة�الثانية:� "ا�صتمرارية الجودة" تّم تنفيذها بين كانون الثاني/ يناير 2008 وت�صرين الأول / اأكتوبر 2009 
بميزانية اإجمالية بلغت 2.1 مليون يورو.

نجح هذا البرنامج من خالل مراحله ال�صابقة في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في لبنان من اأجل زيادة القدرة 
التناف�صية للمنتجات اللبنانية في الأ�صواق العالمية، فمّكن اأكثر من 65 �صركة وموؤ�ص�صة من تطبيق اأنظمة اإدارة الجودة. 

كّما �صاهمت هاتان المرحلتان في ترويج مفهوم الجودة وانت�صاره في لبنان.
ونظرًا لأهمية هذا البرنامج وبهدف ا�صتمراره، تم اطالق المرحلة الثالثة تحت عنوان "موا�صلة تقوية القدرات والبنية 

التحتية لإدارة الجودة في لبنان"، وقد بداأت في اأيلول/ �صبتمبر 2012 لمدة ثالث �صنوات. 

• المرحلة�الثالثة:   �صيتم تنفيذها بميزانية اإجمالية تبلغ قيمتها 6 مليون يورو عبر اآليتين مختلفتين للدعم الأوروبي: 
التحاد  قبل  من  الممّولين  الحديثين  الم�صروعين  هذين  �صاأن  من  والتواأمة   التقنية  الم�صاعدة 
الأوروبي دعم عملية موا�صلة تقوية البنية التحتية للجودة في لبنان. ان الجهة المتعاقدة ل�صالح 
برنامج الجودة - المرحلة الثالثة - هي رئا�صة مجل�س الوزراء من خالل مكتب ادارة الم�صاريع. 

اأًما الجهة الرئي�صية الم�صتفيدة فهي وحدة الجودة في وزارة القت�صاد والتجارة. 
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الأهداف الرئي�سية
تهدف ال�صراكة التي تجمع بين التحاد الأوروبي ولبنان اإلى تعزيز تنمية لبنان كبلد مجاور لالتحاد الأوروبي متمّيز/ 
بديمقراطيته وانفتاحه ال�صيا�صي واقت�صاده المتين. اإّن البنية التحتية للجودة النا�صطة بكافة وظائفها في لبنان تلعب 
دوراً مهماً في اإطار الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف. وياأتي هذان الم�صروعان الجديدان لدعم مجموعة وا�صعة 

ومتنوعة من الأن�صطة لتقوية البنية التحتية للجودة. 
يهدف كل من م�صروعّي الم�صاعدة التقنية والتواأمة اإلى جعل المنتجات اللبنانية اكثر اأمناً و�صالمة للم�صتهلكين واإلى 
رفع القدرة التناف�صية للمنتجات اللبنانية في الأ�صواق العالمية من خالل �صمان مطابقتها للمقايي�س الوطنية والدولية 

على حّد �صواء. 
تنفيذ هذين الم�صروعين �صيوؤدي اإلى دعم  تطوير الإطار الموؤ�ص�صاتي  للجودة  في  لبنان بما يتما�صى مع ممار�صات 
واإجراءات ت�صريعات التحاد الأوروبي، كما �صي�صاعد على تح�صير لبنان لمفاو�صات "اتفاقية تقييم المطابقة وقبول 

.)ACAA( "المنتجات ال�صناعية

الفوائد للبـنان
اإّن�تنفيذ�برنامج�الجودة��QUALEBيهدف�اإلى:

وتمكين   القت�صادي،  لبنان  نمّو  يعزز  ما   لبنان،  في   للجودة   الموؤ�ص�صاتية   و  الت�صريعية   التحتية   البنية   •  تقوية  
الم�صّدرين للح�صول ب�صكل اأف�صل على المعلومات التجارية واختراق الأ�صواق.

المختبرات  وبالأخ�س  العتماد  دور  تفعيل  خالل  من  الثقة  بناء  في  ي�صاعد  مما  المطابقة  تقييم  هيكلية  •  تقوية 
وهيئات  اإ�صدار ال�صهادات.

وجودتها. المنتجات  �صالمة  توؤّمن  التي  التحتية  والبنية  الأ�صواق  مراقبة  اإجراءات  • تح�صين 
�صحة  تح�صين  عبر  عامة   منفعة   �صي�صمن   الجودة   برنامج   فاإن ّ  لذا،  لبنان.  في  الجودة  ثقافة  ون�صر  •  تعميم 

و�صالمة الم�صتهلك اللبناني وحماية البيئية وزيادة ال�صادرات اللبنانية.

عنا�سر البنية التحتية للجودة 

الموا�صفات 

البنية التحتية
 للجودة

علم القيا�ستقييم المطابقة
)المترولوجيا(  

العتمادمراقبة الأ�صواق 



م�سروع الم�ساعدة التقنية 
بداأ الم�صروع في اأيلول / �صبتمبر عام 2012 ويجري تنفيذه على مدى 36 �صهراً من قبل مجموعة ال�صركات الأوروبية 

 :AETS التالية بقيادة �صركة
AETS في فرن�صا، والخدمات  للتقنيات  الأوروبي  • التطبيق 

AFNOR في فرن�صا،  للموا�صفات  الفرن�صية  • الجمعية 
AENOR في اإ�صبانيا،  ال�صهادات  واإ�صدار  للموا�صفات  الإ�صبانية  • الجمعية 

LNE في فرن�صا،  والختبارات  للمترولوجيا  الوطني  • المختبر 
CUB للهند�صة وال�صت�صارات – �صركة م�صاهمة لبنانية،  • �صركة 

)APAVE( لبنان )المكتب الإقليمي لمجموعة APAVE – فرن�صا(.  اآباف  • �صركة 
ي�صتمل الم�صروع على ت�صعة عنا�صر في اأربعة قطاعات: القوانين والقواعد الفنية، الإعتماد، �صالمة الغذاء والجودة قي 

القطاع العام. 

العتمادالقوانين والقواعد الفنية

�صالمة الغذاء
تعزيز �صروط ت�صدير المنتجات الزراعية الغذائية
تعزيز مبداأ نظام �صل�صلة التتبع للمنتجات الغذائية

الجودة في القطاع العام 
بناء القدرات لوحدة الجودة 

الجائزة اللبنانية لالمتياز
زيادة التوعية المتعّلقة بالجودة
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النتائج

القوانين�والقواعد�الفنية

اتفاقية  لمفاو�صات  الالزمة  القوانين  ومراجعة  •  اإعداد 
.)ACAA( تقييم المطابقة وقبول المنتجات ال�صناعية

توجيهات  اإلى  بال�صتناد  فنّية  قواعد  �صت  •  �صياغة 
منهج  التحاد الأوروبي الجديد.

العتماد

•  هيئة اعتماد فّعالة معترف بها دولّياً ومتكاملة الوظائف.
نا�صطاً   )COLIBAC( لالعتماد  اللبناني  •  المجل�س 

.NAB كهيئة اعتماد وطنية في لبنان

�سالمة�الغذاء

الغذاء.  ل�صالمة  وكامل  �صامل  منهج  • و�صع 
الغذاء.  ب�صالمة  المعنية  الوطنية  لل�صلطات  ت�صغيلية  اإجراءات  تطوير  •  اقتراح 

الغذاء. �صالمة  وا�صتراتيجية  ون�صره(  اقراره  تّم  حال  )في  الغذاء  �صالمة  قانون  تطبيق  •  دعم 



�تعزيز�قدرات�الت�سدير
في�قطاع�ال�سناعات�الزراعية

 •  تطوير اأنظمة اإدارة �صالمة الغذاء خا�صة فيما يتعلق 
بالت�صدير.

والمتو�صطة  ال�صغيرة  ال�صركات  وتح�صير  •  دعم 
برنامج  بين  بالت�صاور  اختيارها  تم  التي  الحجم 
ال�صناعات  اأ�صحاب  ونقابة   QUALEB الجودة 
�صهادات  على  للح�صول   )SLFI( اللبنانية  الغذائية  

اأنظمة اإدارة �صالمة الغذاء.

�اإدخال�مبداأ��سل�سلة�التتبع
للمنتجات�الغذائية�

 •  دعم �صياغة اأنظمة ت�صمل مبداأ �صل�صلة التتبع ك�صرط 
قانوني. 

التتبع   �صل�صلة   مبداأ   لتح�صين   •  تطوير  خطة  عمل  
الخا�س بال�صحة النباتية للمواد الغذائية والأعالف.  

بم�صائل مبداأ  تتعلق  اأوروبا  اإلى  درا�صية  زيارات  •  تنظيم 
�صل�صلة التتبع وتوفير التدريب. 

الجودة�في�القطاع�العام�

 •  تدريب وا�صت�صارات لموظفي اإدارات / موؤ�ص�صات القطاع العام على تطبيق اأنظمة الجودة. 
الجودة.  اإدارة  اأنظمة  في  �صهادات  على  للح�صول  العام  القطاع  من  موؤ�ص�صات   / اإدارات  خم�س  • دعم 
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بناء�قدرات�وحدة�الجودة�

والتجارة.  القت�صاد  وزارة  في  الجودة  وحدة  ومهام  وظائف  بكافة  المتعلقة  الخبرات  •  توفير 
للجودة.  وطنية  �صيا�صة  �صياغة  • دعم 

الجودة.  لوحدة  الجودة  اإدارة  نظام  في  المكّثف  والدعم  التدريب  •  تقديم 

الجائزة�الّلبنانية�لالمتياز

وتطويرها.   )LEA( لالمتياز  الّلبنانية  الجائزة  •  مراجعة 
•  دعم  العتراف  بالجائزة  الّلبنانية  لالمتياز من  قبل  الجوائز  الدولية  والأوروبية الأخرى لالمتياز  والجودة. 

لالمتياز.  اللبنانية  بالجائزة  الأخرى  المعنية  والجهات  الجودة  وحدة  اإلى  الم�صورة  وتقديم  التدريب  •  توفير 

زيادة�التوعية�المتعلقة�بالجودة

وندوات  واجتماعات  دولية  موؤتمرات  كالآتي:  منتظم  ب�صكل  الجودة  حول  الوعي  م�صتوى  لرفع  منا�صبات  •  تنظيم 
ومنا�صبات اإعالمية )احتفالت الجائزة اللبنانية لالمتياز ال�صنوية، وما اإلى ذلك(.

الإلكتروني  لوحدة  الجودة والن�صرة الإخبارية اللكترونية والكتّيبات والن�صرات.  الموقع   •  توفير  الدعم  لتطوير  



م�سروع التواأمة

بداأ م�صروع التواأمة في كانون الثاني/ يناير 2013 ويجري تنفيذه على مدى 18 �صهراً من قبل : 
BSI وموؤ�ص�صة NI-CO، المملكة المتحدة. البريطانية  الموا�صفات  •  موؤ�ص�صة 

الت�صيك. جمهورية  والختبار،  والمترولوجيا  للمقايي�س  الت�صيكي  •  المكتب 
لبنان. والتجارة،  القت�صاد  وزارة  في  الجودة  • وحدة 

يت�صمن الم�صروع العنا�صر الخم�صة التالية: 

مكونات م�سروع التواأمة 
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النتائج

علم�القيا�س�)المترولوجيا(

و�صع المرا�صيم التطبيقية لقانون علم القيا�س )المترولوجيا( في لبنان.

• تقديم الدعم للمجل�س الوطني للقيا�س لت�صهيل تطبيق قانون علم القيا�س، بما في ذلك و�صع �صيا�صة وطنية للقيا�س.
الجديدة. القيا�س  علم  اأنظمة  تطبيق  من  يمّكنهم  القانونية  المترولوجيا  في  المحليين  للخبراء  التدريب  • تقديم 

الموا�سفات

اللبنانية  والموا�صفات  المقايي�س  موؤ�ص�صة  •  دعم 
وتعزيز  الفنية  قدراتها  لبناء   )LIBNOR( ليبنور 
على  للجودة  اللبنانية  التحتية  البنية  في  دورها 
الدولية  اللجنة  لت�صبح ع�صواً في  الخ�صو�س،  وجه 
الكهروتقنية  الأوروبية  واللجنة   IEC الكهروتقنية 

 .CENELEC للتقيي�س

في  اللبنانية  الموا�صفات  لتعديل  ليبنور  •  دعم 
القطاعات الثالثة ذات الأولوية، بناءً على توجيهات 
الكهربائي  بالجهد  يتعلق  ما  في  الأوروبي  التحاد 
والخا�صة  البناء  بمواد  الخا�صة  وتلك  المنخف�س 

بمعدات ال�صغط.

تقييم�المطابقة

•  دعم اأربع هيئات تقييم مطابقة للتح�صير لالعتماد.
•  دعم �صبع مختبرات فح�س ومختبر واحد للمعايرة 
الكهربائية ا�صتعداداً لعتماد موافقة الأيزو 17025.

هيئتين  قائمين/  مختبرين  اإلى  الدعم  •  تقديم 
لت�صبح  المطابقة  لتقييم  هيئتين  و/اأو  للفح�س 
توجيهات  بموجب  اإ�صعارها  يتم  مكّلفة  هيئات 

منهج التحاد الأوروبي الجديد.



مراقبة�الأ�سواق

توفير الدعم الفّني والتدريب لمديرية حماية الم�صتهلك 
في وزارة القت�صاد والتجارة. هيئات مراقبة الأ�صواق 
وتعزيزها  الأ�صواق  مراقبة  تطوير  اأجل  من  الأخرى 
اأوروبا  الممار�صات في  اأف�صل  اإلى  بال�صتناد  لبنان  في 

ونظام توجيهات التحاد الأوروبي رقم 2008/765.

المعلومات�التجارية

دعم مركز المعلومات التجارية عن طريق:
•  تقديم الدعم حول اإعداد موقع اإلكتروني يوؤّمن معلومات اإ�صافية حول �صروط دخول اأ�صواق دول التحاد الأوروبي 

بالن�صبة اإلى الم�صتوردين والم�صّدرين اللبنانيين.
ب�صكل  الإلكتروني  الموقع  بتحديث  للقيام  المعنيين  الم�صلحة  اأ�صحاب  من  معلومات  جمع  حول  الم�صورة  •  تقديم 

منتظم و�صمان ن�صر المعلومات عبر نقاط الت�صال.

الجهات�المعنية�وال�سركاء
المعنية. الوزارات  • كافة 

.LIBNOR – اللبنانية  والموا�صفات  المقايي�س  • موؤ�ص�صة 
.COLIBAC – لالعتماد  اللبناني  • المجل�س 

والخا�س. العام  القطاع  • مختبرات 
والزراعة. وال�صناعة  التجارة  غرف  • اتحاد 

.ALI – جمعية ال�صناعيين اللبنانيين •
.SLFI – اللبنانية  الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب  • نقابة 

العلمية. للبحوث  الوطني  – المجل�س  الذرية  للطاقة  اللبنانية  • الهيئة 
ال�صناعية. البحوث  • معهد 

والزهراني. طرابل�س  في  النفط  • من�صاآت 
والخا�س. العام  القطاعين  • جامعات 

المهنية. والهيئات  التجارية  • الجمعيات 
والمتو�صطة. ال�صغيرة  وال�صركات  القت�صاديون  • الفاعلون 

المدني. المجتمع  • هيئات 
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