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األهداف والرؤية:
ٌهدف البرنامج منذ إنطالقه عام  1997إلى تشجٌع البحوث العلمٌة والتكنولوجٌة -التطبٌقٌة منها
بشكل خاص فً الجامعات والمعاهد اللبنانٌة ،ورعاٌتها بحٌث تكون مصدرا" دائما" لإلبداعات
التطبٌقٌة والتجدٌد فً الصناعات اللبنانٌة ،من أجل تطوٌر الصناعات القائمة وتعزٌز قدراتها
التنافسٌة ،وإنشاء صناعات جدٌدة -حٌث أمكن ،مبنٌة على المعرفة بمعناها الواسع ،تكون ذات
قٌمة مضافة عالٌة ،تفتح فرص العمل أمام الشباب اللبنانً ،تناسب طموحه وإمكاناته.

الرسالة:
خلق حالة من التفاعل والتكامل فً األهداف والرؤى للسٌاسات العلمٌة والصناعٌة فً مجال
البحث والتطوٌر التً تضعها فً برامجها الهٌئات المؤسسة لهذا البرنامج ،وزارة الصناعة
وجمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن والمجلس الوطنً للبحوث العلمٌة الذي أقر عام  2005مخططا"
لسٌاسات العلم والتكنولوجٌا واإلبداع فً لبنان وتضمن فً أهدافه تعزٌز الشراكة بٌن الجامعات
والمجلس ومؤسسات القطاع الخاص وأعطى أولوٌة للقطاع الصناعً ،مما ٌحتم علٌنا بذل
الجهود وتنسٌقها لتتالقى أنشطة البرنامج مع هذا المخطط ،وكذلك مع كافة البرامج ذات األولوٌة
فً تطوٌر الصناعة التً تعتمد من قبل الهٌئات المشرفة على هذا النشاط.

أنشطة البرنامج:
تشمل أنشطة البرنامج ودون حصر المواضٌع التالٌة:
 .1تحدٌد الحاجات سنوٌا" على صعٌد إحتٌاجات الصناعٌٌن من البحث التطبٌقً
التكنولوجً والخدمات المخبرٌة.
 .2إصدار البٌانات عن اإلحتٌاجات البحثٌة وتوجٌهها إلى الجهات القادرة على تلبٌتها فً
الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث فً لبنان ،بما ٌوفق بٌن الحاجة وإمكانات البحث.
 .3العمل على إنشاء مشاغل مشتركة ذات منفعة عامة لتنفٌذ مشارٌع أبحاث تطبٌقٌة ٌعدها
خرٌجو المعاهد والجامعات ،والسعً إلنشاء حاضنات صناعٌة ،تساهم فً تأسٌس
مؤسسات إنتاجٌة وخلق فرص عمل جدٌدة.
 .4تحفٌز األساتذة الباحثٌن وطالب الدراسات العلٌا والمهندسٌن من الخرٌجٌن على القٌام
بمشارٌع أبحاث تطبٌقٌة ٌحتاج إلٌها الصناعٌون.
 .5المساهمة فً تموٌل أبحاث تطبٌقٌة فً مستجدات التكنولوجٌا ٌمكن إستخدامها فً
تحقٌق إختراعات جدٌدة وتطبٌقات عملٌة مفٌدة فً الصناعات القائمة او إقامة صناعات
جدٌدة ذات قٌمة مضافة عالٌة.
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 .6تحفٌز المصانع على فتح أبوابها ومختبراتها أمام الطالب ،لتزوٌدهم بالمزٌد من الخبرة
العملٌة والمعرفة فً علم وتكنولوجٌا اإلنتاج والصناعة.
 .7حث الجامعات على العمل من أجل توافق برامج تعلٌم الهندسة والعلوم والتكنولوجٌا مع
حاجات الصناعات المحلٌة وسوق العمل ،وتقدٌم المشورة فً هذا المجال.
 .8تنظٌم المؤتمرات والندوات واإلجتماعات لمناقشة المسائل ذات العالقة بمهام البرنامج
وتعزٌز العالقة بٌن الصناعٌٌن والجامعات ومراكز البحوث وإقامة المعارض إلبراز
الطاقات الرٌادٌة من مبدعٌن ومخترعٌن وباحثٌن وخرٌجٌن وصناعٌٌن ،تشجٌعا"
لإلبتكار وخلق فرص عمل جدٌدة.
 .9المساهمة فً النشاطات والمناسبات التً ٌعود رٌعها لدعم مختبرات الجامعات باألدوات
واألجهزة والمعدات الالزمة للقٌام باألبحاث الطبٌقٌة.
 .10نسج عالقات تعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة المحلٌة والدولٌة
للحصول على المساعدات المالٌة والعٌنٌة التً تعزز من قدرة البرنامج على القٌام
بمهامه.

هيكلية البرنامج:
ٌتألف البرنامج من "هٌئة إشراف علٌا" وهٌئة إدارٌة".

هيئة اإلشراف العليا:

تتكون هٌئة اإلشراف العلٌا للبرنامج من :
وزٌر الصناعة ،رئٌسا ً
رئٌس جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن ،عضواً
األمٌن العام للمجلس الوطنً للبحوث العلمٌة ،عضواً
المدٌر العام لوزارة الصناعة ،عضوا
تجتمع هٌئة االشراف العلٌا بدعوة من رئٌسها مرتٌن فً السنة ،واحد فً الشهر األول
من كل عام لالطالع على التقارٌر وخطة العمل السنوٌة وإتخاذ ما ٌلزم من قرارات .وإجتماع
آخر فً الشهر السابع من كل عام للمتابعة وإعطاء التوجٌهات الالزمة ،كما تجتمع إستثنائٌا ً
عندما تدعو الحاجة ،ومن مهامها:
 .1إختٌار أعضاء الهٌئة اإلدارٌة بناء على األسماء الواردة من المؤسسات المشاركة.
 .2تعٌٌن وإنهاء خدمات المنسق العام للبرنامج.
 .3اإلشراف على عمل البرنامج تبعا ً لخطة العمل والتقارٌر التً ٌرفعها المنسق العام.
 .4قبول الهبات والتبرعات التً ترد البرنامج.

الهيئة اإلدارية:
تتكون الهٌئة اإلدارٌة للبرنامج من:
المنسق العام للبرنامج ،رئٌسا ً
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ممثلً األطراف الثالثة المتعاقدة ،بواقع ممثلٌن لكل طرف ،أعضاء.
ممثلً المؤسسات الوطنٌة والمنظمات األجنبٌة ،بواقع ممثل لكل هٌئة ،أعضاء.
تجتمع الهٌئة اإلدارٌة شهرٌاً ،بدعوة من المنسق العام للبرنامج ،وٌمكن أن تجتمع استثنائٌا ً عندما
تدعو الحاجة ،ومن مهامها ،وبدون حصر ،ما ٌلً:
 - 1االتصال بالصناعٌٌن عبر كل الوسائل الممكنة لمتابعة احتٌاجاتهم من البحث
والتطوٌر والخدمات المخبرٌة سنوٌا.
 - 2تجمٌع المعلومات وتبوٌبها وإصدار البٌانات بشكل دوري ،ووضعها فً متناول
الجامعات والباحثٌن فً موعد ال ٌتعدى األول من تشرٌن األول من كل عام.
 - 3المتابعة الدورٌة لمشارٌع األبحاث التً ٌتم تنفٌذها بالجامعات لصالح الصناعٌٌن.
 - 4القٌام بكل التحضٌرات اللوجٌستٌة الالزمة لتنظٌم مؤتمرات ومعارض البرنامج،
والقٌام بتنظٌم المناسبات المختلفة التً تقرّ ها هٌئة اإلشراف ضمن خطة العمل.
 - 5إعداد قطع الحساب للسنة المالٌة المنصرمة ،واقتراح مشروع الموازنة للسنة
المالٌة المقبلة ،وذلك فً نهاٌة كانون األول من كل عام ،ورفعها الى هٌئة
اإلشراف.
 - 6من مهام المنسق العام للبرنامج االستعانة بمن ٌراه مناسبا من الخبراء ،وكذلك
تشكٌل مجموعات عمل للمساعدة على تحقٌق أهداف البرنامج ،ومنها:
أ  -العمل بشكل مستمر على صٌانة صفحة البرنامج على اإلنترنت وتطوٌرها.
ب -القٌام بحمالت إعالمٌة (مرئٌة ،مكتوبة ،مسموعة) للتعرٌف بالبرنامج.
ج -إعداد وتنظٌم دورات تدرٌبٌة وورش عمل وندوات متخصصة.
د -التحضٌر إلنشاء مشاغل صناعٌة لتنفٌذ مشارٌع أبحاث تطبٌقٌة.
ه -وضع معاٌٌر التقٌٌم وتحدٌثها لتقوٌم مشارٌع األبحاث لمنح جوائز االبداع.
و -إعداد مؤشرات قٌاس لمعرفة نتائج البرنامج وتأثٌراته على الصناعة.

التزامات األطراف المشرفة على البرنامج:
فً انتظار االرتقاء بالبرنامج وتنظٌمه لٌصبح هٌئة وطنٌة تعمل كمؤسسة ذات منفعة عامة،
مستقلة إدارٌا ً ومالٌا ً غٌر خاضعة لسلطة مجلس الخدمة المدنٌة والتفتٌش المركزي ودٌوان
المحاسبة ،تقدم الهٌئات المشرفة على البرنامج ،وتسهٌال لقٌامه بمهامه ،ما ٌلً:
 - 1تقوم وزارة الصناعة بتقدٌم مكتب مركزي مع تجهٌزاته اللوجستٌة والبشرٌة
المناسبة لإلدارة التنفٌذٌة للبرنامج فً مبنى الوزارة ،وبتخصٌص جزء من
المساهمات للهٌئات التً ال تتوخى الربح بإسم "جمعٌة الصناعٌٌن برنامج
 " LIRAتودع صندوق البرنامج ،تستعمل بجزء منها ألنشطته ،وبجزء آخر
لتغطٌة النفقات اإلدارٌة بما ٌلبً الحاجة وٌضمن االستمرارٌة.
ٌ - 2قوم المجلس الوطنً للبحوث العلمٌة بتقدٌم مكتب فرعً مع تجهٌزاته اللوجٌستٌة
والبشرٌة المناسبة للبرنامج ،فً مبنى أمانة المجلس ،لمتابعة األنشطة بإشراف
المنسق العام ،وتخصٌص مساهمة مالٌة سنوٌة لدعم البرنامج ،تودع فً الصندوق
الخاص به فً جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن.
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 - 3تقوم جمعٌة الصناعٌٌن بتقدٌم مكتب فرعً مع تجهٌزاته اللوجٌستٌة والبشرٌة
المناسبة للبرنامج ،فً مقر الجمعٌة ،لمتابعة األنشطة بإشراف المنسق العام ،كما
تقوم بإدارة الصندوق المالً الخاص بالبرنامج وفقا ً لنظامها المالً .وتسعى جاهدةً
مع المؤسسات الصناعٌة األعضاء للحصول على المساعدات والهبات المالٌة
لصالح صندوق البرنامج للقٌام بمهامه ،كما تقدم مساحات من أجل إقامة
ً
المؤتمرات والمعارض السنوٌة فً مركز الصادرات .وكذلك تقدم طابقا ً كامال فً
مبنى المركز إلنشاء مشغل إلنتاج النماذج الصناعٌة ( مشارٌع األبحاث التطبٌقٌة
التً تتم من خالل التعاون مع الجامعات) ،وطابقا ً آخر لتأسٌس حاضنة صناعٌة
للمشارٌع الناجحة.
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