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of Arab countries' food production and exports. ‐ See more at: 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐17/287670‐arab‐officials‐to‐gather‐in‐
beirut‐to‐discuss‐food‐safety.ashx#sthash.j1Meo1mq.dpuf 

BEIRUT: Ministers and food industry leaders from across the Arab region will gather in Beirut next week 
to discuss food safety issues, with Lebanese officials taking the opportunity to share lessons learned 
from the country’s recent food scandal. “We had an experience here in Lebanon that can be useful for 
the Arab world,” Abu Faour told The Daily Star Monday. 

Abu Faour was speaking on the sidelines of an event to announce the upcoming Arab Forum for Food 
Safety, which will be held Feb. 25‐26 at the Adnan Kassar Edifice for Arab Economy, near Jnah. 

Organizers said the conference would heighten awareness of food safety and quality standards, in the 
spirit of prioritizing public health in the Arab world. 

Additionally, it will discuss strengthening the role of the Arab private sector and improving the 
reputation of Arab countries’ food production and exports. 

Event organizers include the General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for 
Arab Countries, as well as Lebanon’s ministries of health, economy and trade, industry and agriculture. 

The conference will also address health hazards, namely foodborne epidemics that arise in an 
increasingly globalized world. Organizers said this requires the strengthening of efficient monitoring 
mechanisms. 

Since the end of 2014, Abu Faour has brought attention to deficiencies in food handling and preparation 
in Lebanon by publicizing the names of noncompliant restaurants, supermarkets, slaughterhouses and 
other such establishments. 

In response to heightened scrutiny, an increased number of companies involved in food preparation 
have expressed more interest in food safety training. Those in the restaurant industry have attended 
classes from hygiene‐training companies that teach proper sanitation and contamination prevention 
practices. 

One of the biggest obstacles to streamlining the process of food safety monitoring and enforcement has 
been the fragmentation of power among responsible ministries. The conference seeks to counter those 
divisions, by opening a space for discussion among ministries on how to achieve better coordination. 

According to Abu Faour, the Health Ministry is “still examining 1,000 [food] samples per month.” 

“The percentage of food samples that come back positive is constantly increasing because food 
establishments are now more aware,” he said. 

He added that the public is more confident of food safety as a result of increased surveillance. 
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January saw the revitalization of a food safety law for Lebanon, now approved by the Joint Committees 
of Parliament. The new law establishes the foundation for a future multidepartmental food safety 
commission; one that ministries hope will oversee enforcement of food safety standards, from the 
source to the supper plate. 

HayssamJaffan, president of the Arab Federation for Food Industries, said the conference could help 
establish standardized processes of food production and handling across the Arab world. 

Although each country has its own unique system of laws, Jaffan said that standardization is necessary 
to avoid trade conflicts. 

“Of course there will be some specialization for each country, but the common sense about cleanliness 
and preparation can be implemented in all places,” he said. 

Economy Minister Alain Hakim said that in addition to standardization, he hopes the conference will aid 
food safety and consumer protection by helping to spread “awareness, responsibility and 
communication ... not only among Lebanese but also among Arab countries.” 

He stressed the importance of maintaining water and grain supplies free from contamination. 

Arab agricultural production is estimated to be worth $150 billion, which constitutes 5 percent of overall 
Arab exports. 

‐ See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐17/287670‐arab‐officials‐
to‐gather‐in‐beirut‐to‐discuss‐food‐safety.ashx#sthash.j1Meo1mq.dpuf 
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Regional leaders at forum look to harmonize food safety  

‐ See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐26/288809‐regional‐
leaders‐at‐forum‐look‐to‐harmonize‐food‐safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf 

 

 

SUMMARY 

The Arab Forum for Food Safety and Quality opened Wednesday, bringing together food industry leaders 
and lawmakers from across the Arab world to exchange knowledge and harmonize safety standards at a 
regional level. 
 
Since November the Health Ministry has exposed establishments with faulty hygiene practices, bringing 
attention to the dire state of food safety in Lebanon. 
 
Jaffan emphasized the need for worker training to sustain the ministry's progress. 
 
He said that he hopes the event will lead to better synchronization of food safety among Arab states. 
 
Salam addressed the crowd during the forum's opening ceremony. He praised the Health Ministry's work 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-26/288809-regional-leaders-at-forum-look-to-harmonize-food-safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-26/288809-regional-leaders-at-forum-look-to-harmonize-food-safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf


on bringing food safety to the nation's attention.  
 
Kassar added that there is still progress to be made with regard to improving safety standards for food 
establishments. ‐ See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐26/288809‐
regional‐leaders‐at‐forum‐look‐to‐harmonize‐food‐safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf 

 

BEIRUT: The Arab Forum for Food Safety and Quality opened Wednesday, bringing together food 
industry leaders and lawmakers from across the Arab world to exchange knowledge and harmonize 
safety standards at a regional level. The opening ceremony included Prime Minister Tammam Salam, 
and representatives from ministries involved in food safety, among them Health Minister Wael Abu 
Faour and Economy Minister Alain Hakim.  

Several speakers at the ceremony told The Daily Star about Lebanon’s progress on improving food safety 
standards, and elaborated on how the country compares to fellow Arab nations in this regard.  

Haitham al‐Jaffan, president of the Arab Federation for Food Industries, said that Lebanon could look to 
Gulf countries for best practices on food hygiene. “They are more advanced in all regulations for food 
safety,” he said. 

Jaffan speculated that better financing for monitoring and law implementation could explain better 
standards in the Gulf.  

Since November the Health Ministry has exposed establishments with faulty hygiene practices, bringing 
attention to the dire state of food safety in Lebanon.  

Jaffan emphasized the need for worker training to sustain the ministry’s progress. 

He said that he hopes the event will lead to better synchronization of food safety among Arab states. 

“We would like to make unified regulations in all Arab countries for food safety,” he said. 

Mohammad Choucair, president of the Federation of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture 
in Lebanon, also pointed to the Gulf as an area of superior standards. 

“The best example [of hygiene standards] in the area is Dubai and Abu Dhabi,” said Choucair, who will 
visit food safety centers in the Emirates next week.  

He hopes to apply the insight gained there to Lebanon and explained that he has already drawn from 
lessons in Dubai to enhance food safety training courses at the Lebanese Chamber of Commerce. 

On the other hand, when speaking to The Daily Star on Feb.16, Abu Faour noted that the food scandal 
experience in Lebanon “can be useful to the entire world. 

He drew attention to the accomplishments of his campaign, among them the food safety law that he 
anticipated would soon pass Parliament and the plan for a judicial department focused on food safety. 
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Speaking of recent reforms on food safety standards, Choucair said, “We are on the right track in 
Lebanon,” adding that more than 500 people have completed training in the Chamber of Commerce, 
and that classes are booked until the end of April. 

Salam addressed the crowd during the forum’s opening ceremony. He praised the Health Ministry’s 
work on bringing food safety to the nation’s attention. “I can say that the citizen’s food is in a better 
state today and is subject to stronger monitoring standards,” he said. 

He applauded the Health Ministry’s progress in improving hygiene and the forthcoming food safety law, 
and pointed to the necessity of the campaign, given weak state oversight of the food industry. 

Speaking on increased food safety training and awareness efforts, Ali Berro, director of the Quality 
Program QUALEB at the Economy Ministry, said that training for ministries and municipalities has 
improved under heightened attention to food quality.  

On the effect of the Health Ministry’s food safety campaign, Berro said, “What happened recently was 
very important for cleaning the market and for strengthening the control of concerned ministries.” 

However, there is wide room for improvement in Lebanon, he said, in terms of on‐the‐ground 
monitoring. Berro anticipates that the food safety law, upon passage in Parliament, will play an 
important role as a central authority that will pull together all the ministries responsible for enforcing 
food safety regulations.  

He added that Lebanon performs better than other Arab states in its quality of exports. Lebanon’s 
export shipments experience fewer rejections compared to other countries in the region.  

Former minister and prominent banker Adnan Kassar echoed the relatively positive state of food 
products shipped outside Lebanon. “Lebanon has the lowest number of food exports that are refused, 
out of all the Arab countries,” he said. Kassar added that there is still progress to be made with regard to 
improving safety standards for food establishments.  

“We found that, during the past decade, things have gotten worse because of the lack of control [over 
safety], and also because of the political and security situation,” the former minister said.  

The Arab Forum for Food Safety and Quality takes place at the Adnan Kassar Edifice for the Arab 
Economy, and will run through Feb. 26. Discussions will also include strategies to improve the quality of 
locally consumed food, as well as exported products.  

Like other speakers, Kassar hoped that the conference would bring an exchange of ideas and lessons 
learned.  

“We have to learn from one another,” he said. “By discussing together we can find a solution for us all, 
as a whole.” 

‐ See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐26/288809‐regional‐
leaders‐at‐forum‐look‐to‐harmonize‐food‐safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-26/288809-regional-leaders-at-forum-look-to-harmonize-food-safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-26/288809-regional-leaders-at-forum-look-to-harmonize-food-safety.ashx#sthash.htcKIvWr.dpuf


Salam: Lebanon is healthier place after food campaign  

‐ See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐25/288723‐salam‐lebanon‐
is‐healthier‐place‐after‐food‐campaign.ashx#sthash.YkQkXOUe.dpuf 

 

The Daily Star 

BEIRUT: Prime MinisterTammam Salam applauded the government’s success in tightening control over 
food safety, claiming it has made Lebanon a healthier place for residents and visitors. 

Speaking at the inauguration ceremony of the Arab Forum for Food Safety, which opened in Beirut 
Wednesday, Salam pointed out that food safety was an issue of vital importance for the Lebanese 
government, given its direct impact on health, tourism and the national economy. 

“The health sector [in Lebanon], especially [in] matters of food safety, was affected by the laxity of state 
control, a fact that prompted my government to launch a nationwide campaign to crackdown on food 
corruption,” Salam said. 

Praising Health Minister Wael Abu Faour for his central role in effort, Salam said that after the “powerful 
launch” of the campaign, the government was in process of institutionalizing food safety regulations. 

A new law on food safety was in the pipeline and a proposal to create a new office for a public 
prosecutor assigned to health and food safety was being studied, Salam said. 
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“I can say that the citizen's food is in a better state today and is subject to stronger monitoring 
standards,” he added. 

In October, Health Minister Wael AbouFaour kicked off a campaign aimed at improving food standards 
throughout Lebanon. 

A number of restaurants, slaughterhouses, warehouses and other institutions were shut down for failing 
to meet health requirements, but many have improved their standards and have since reopened. 

‐ See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon‐News/2015/Feb‐25/288723‐salam‐lebanon‐
is‐healthier‐place‐after‐food‐campaign.ashx#sthash.YkQkXOUe.dpuf 
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Salam's words came in a speech during the opening of the "Arab Forum on Food Safety and Quality" 
at the headquarters of the General Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab 
Countries at, Adnan Kassar Building of Arab Economy.  
 
Salam thanked all Arab bodies by saying "this work is a result of a common effort between vital Arab 
bodies and parties in the public economic field as well as in that of food industry and safety.  
 
He added "I would like to take this opportunity to reiterate calls (...) to elect a new president in order 
to restore our constitutional life."  
 
Salam concluded by welcoming all Arab guests to Lebanon, extending greetings to the organizers of 

this Forum. 

 

تعثر العمل : الغذاء في بيروت سالم افتتاح المنتدى العربي لسالمة وجودة
 الحكومي ناتج عن خطيئة عدم انتخاب رئيس للجمهورية 

، الذي ينظمه االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة "المنتدى العربي لسالمة وجودة الغذاء"افتتحت فعاليات اليوم األول من  -وطنية 
د والتجارة في لبنان، وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والزراعة للبالد العربية، بالتعاون مع وزارة اإلقتصا

، برعاية رئيس مجلس "مبنى عدنان القصار لإلقتصاد العربي"واإلتحاد العربي للصناعات الغذائية، ومجموعة اإلقتصاد واألعمال، في 
 .الوزراء تمام سالم وحضوره

 
قتصادية لبنانية وعربية وأجنبية، تقدمها الرئيس سالم، وزير الصحة العامة وائل شخصية رسمية وإ 400حضر اإلفتتاح ما يزيد عن 

أبو فاعور، وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني آالن حكيم، وزير البيئة دمحم المشنوق، الرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة 
تحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيس اتحاد والصناعة والزراعة للبالد العربية عدنان القصار، رئيسة بعثة اإل

غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان دمحم شقير، رئيس إتحاد الصناعات الغذائية العربية هيثم الجفان، إضافة إلى ممثلين عن 
 .البعثات الدبلوماسية واألجهزة العسكرية

 
 سالم

 :ان المنتدى يرتدي في نظري أهمية مضاعفة لسببين"يها الى وألقى الرئيس سالم كلمة، أشار ف
 

السبب األول، أن هذا العمل هو نتاج تفاعل وجهد مشترك بين جهات وهيئات عربية وازنة في المجال االقتصادي العام، وفي مجال 
لعربي للصناعات الغذائية، وبسعادة وإنني هنا أرحب بالدكتور هيثم الجفان رئيس االتحاد ا. الغذاء وصناعته وسالمته في شكل خاص

إننا نحتاج اليوم، إلى كل شكل من اشكال .السفير دمحم الربيع األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية، وبجميع ضيوفنا العرب
كل صوب، مهددة أمن العمل العربي المشترك، في وقت يعز فيه التواصل الطبيعي السليم بين ابناء هذه األمة، وتتزاحم األخطار من 

 .بلداننا العربية واستقرارها ونسيج مجتمعاتها وثروات شعوبها
 

ا أما السبب الثاني، فهو موضوع المنتدى بحد ذاته، الذي يشكل بالنسبة إلينا موضوعا بالغ الحيوية أوليناه ، وما زلنا نوليه، قدرا عالي



ال، سواء على القطاع الصحي أو السياحي أو الصناعي، أو االقتصادي بشكل من اإلهتمام بسبب دقته وحساسيته وتأثيره المتعدد األشك
 ."عام
 

سنوات كثيرة مرت، ونحن في قلب دوامة من األزمات السياسية المتوالدة، التي ترافقت في محطات كثيرة مع اضطرابات : "اضاف
النوع هو القانون، الذي ضعفت قبضته وتراخت، بما فتح وال حاجة للقول إن الضحية األولى لمناخ من هذا . وأحداث أمنية دراماتيكية

لقد كان القطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بغذاء .المجال أمام ممارسات شاذة في جميع مناحي الحياة العامة
حملة لضمان سالمة غذاء مما استدعى من حكومتنا اطالق . المواطن، أحد القطاعات األكثر تأثرا بتراخي القبضة الرقابية للدولة

وهنا يقتضي اإلنصاف، أن نشد على يدي معالي وزير الصحة االستاذ وائل أبو فاعور، .المواطن ومكافحة الفساد في سالمة الغذاء
 ."ونوجه له، باسم اللبنانيين جميعا، تحية تقدير على الجهود الهائلة التي يبذلها في خدمة هذه القضية النبيلة

 
نا نؤكد دعمنا الكامل لهذا العمل المشكور، الذي هو ثابتة من ثوابت حكومتنا ، تماما مثل الخطوات االصالحية التي ان:"وتابع سالم

وهنا أود أن أوجه التحية إلى وزير االقتصاد االستاذ أالن حكيم الموجود معنا اليوم، على . تجري على قدم وساق في عدد من الوزارات
 ."رتهالجهود التي يقوم بها في وزا

 
بعد االنطالقة القوية للحملة، بإمكاننا أن نقول اليوم إننا دخلنا مرحلة الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سالمة : "وقال

من بين هذه الخطوات اقرار مشروع قانون سالمة الغذاء الذي أنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس .الغذاء
ومنها أيضا اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة قضايا الصحة وسالمة غذاء . ب لمناقشته وإقرارهالنوا

ويجري العمل حاليا على انجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، وعلى إعداد تعديل لقانون حماية .المواطن
وبعيدا عما تقوم به الحكومة، ال بد لي من اإلشارة إلى الدورات التي تجريها غرفة .ت على المخالفينالمستهلك لجهة تشديد العقوبا

التجارة والصناعة لتدريب العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لرفع مستوى الكفاءة في هذا القطاع، وكذلك الى الدورات التي تجريها 
دونا إلى القول إن غذاء المواطن في لبنان اليوم بات في حال أفضل ويخضع لمعايير كل ذلك يح.نقابة أصحاب المطاعم للغرض نفسه

 ."رقابية أشد
 

أود أن أغتنم فرصة وجودي بينكم، ألجدد الدعوة التي ما فتئت أكررها منذ تسعة أشهر وهي ضرورة االسراع في انتخاب ":"اضاف
إن التعثر الذي يطال .إن بلدا من دون رئيس هو جسم مشوه: ت دائما وأكررقل.رئيس للجمهورية، إلعادة النصاب الى حياتنا الدستورية

العمل الحكومي والجدل لذي يثار هذه األيام تحت عنوان اآللية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق 
بغير ذلك، نكون قد مددنا للحالة الشاذة التي .هورية اللبنانيةنواب األمة وقد نزلت في صندوقة االقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد للجم

 ."تفتح المجال أمام االستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح، إال مصلحة لبنان واللبنانيين
 

القيمين عليه، وأتمنى لكم التوفيق ارحب بضيوفنا العرب بين اهلهم في لبنان، وأتوجه بالتحية الى منظمي هذا المنتدى و: "وختم سالم
 ."في أعمالكم

 
 القصار

جهود الرئيس سالم "، مثمنا "بالدور الذي تلعبه حكومة الرئيس تمام سالم لتكريس سالمة الغذاء"كذلك كانت كلمة للقصار، نوه فيها 
 ."بجدارة عاليةفي إدارة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما يتحمله من مسؤوليات جسيمة 

 
ان سالمة وجودة الغذاء، هما صفتان متالزمتان ومترابطان ببعضهما البعض، يعتبران حقا من حقوق اإلنسان، : "وقال القصار

وتعبران عن مدى صالحية الغذاء لالستهالك والتصدير، وخلوه من عوامل الضرر للصحة، وكذلك عن صفاته التركيبية وقيمته الغذائية 
ال يقتصر تراجع السالمة والجودة على التأثيرات المباشرة على صحة اإلنسان، بل يتعداها إلى "، مشيرا إلى أنه "هلك لهوتقبل المست

إحداث تكاليف إقتصاديةوإجتماعية باهظة، وما لذلك من تداعيات سلبية على األمن الغذائي واإلقتصاد بشكل عام، خصوصا وأن 
 ."اإلجباري لتطوير اإلقتصاد ولتحقيق اإلزدهارالتسويق المحلي والتصدير هما الممر 

 
أمام تزايد تحديات السالمة الغذائية مع عولمة التجارة العالمية، فإن نسبة الصادرات اللبنانية من السلع الغذائية التي : "واضاف



من السلع العربية ومن خارج  كانت من النسب األقل قياسا بما تم رفضه 2014رفضت إدارة الغذاء والدواء األميركية إدخالها عام 
إقرار هذا القانون يشكل "، الفتا إلى أن "المنظمة العربية بشكل عام، آمال أال يتأخر قانون سالمة الغذاء في المجلس النيابي اللبناني

 ."بداية الطريق ال نهايته
 

 شقير 
ه في السنوات االربع الماضية بسبب عدم االستقرار رغم أن لبنان فقد نوعا من دور: "من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية

السياسي واالضطرابات األمنية، لكن اليوم وبعدما نجحت الحكومة في فرض االمن ودخول االطراف السياسية في حوارات مباشرة 
 ."وعودة دولة الرئيس سعد الحريري، نتطلع الى بدء مرحلة جديدة من التعافي والنهوض

 
أهمية "، مؤكدا أن "انعقاد المنتدى العربي لسالمة الغذاء والجودة اليوم في بيروت، يؤكد أن بلدنا آمن ومستقر"ولفت شقير إلى أن 

سالمة الغذاء، التي باتت تشكل هاجسا يوميا لكل المواطنين وهدفا أساسيا لدى السلطات المعنية في كل الدول حول العالم، تستدعي منا 
، مشيرا الى "عربيا، تسخير كل الجهود واالمكانيات والطاقات، لتوفير سالمة الغذاء للمواطن العربيجميعا، قطاعا عاما وقطاعا خاصا 

هناك الكثير من الخطوات التي يجب العمل القرارها وتنفيذها في هذا المجال، ولعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي "أن 
 ."وفعالية في آن الطريق األفضل للوصول الى االهداف المرجوة بمرونة

 
 الجفان

سالمة الغذاء وجودته تعني كل إنسان، وفيها صورة الوطن وسمعته وعافية "وأكد رئيس إتحاد الصناعات الغذائية العربية الجفان، أن 
إلدارة ان النظم الفعالة : "، وقال"موارده واقتصاده وصادراته، وهي قضية أساسية للصحة العامة، وضرورية لتحقيق األمن الغذائي

السالمة الغذائية والجودة مفتاح أساسي لحماية صحة وسالمة الناس، وكذلك لتعزيز التنمية اإلقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، 
 ."لما تتيحه من فرص ومجاالت لتنمية اإلنتاج والتسويق إلى األسواق المحلية واإلقليمية العالمية

 
الدول العربية لتحديث قوانين سالمة الغذاء، إال أن هناك العديد من الثغرات التي تنعكس رغم الجهود التي تبذل في : "واضاف الجفان

صنفا من الصادرات  145على مستوى األسواق المحلية، وكذلك على مستوى التصدير، حيث تشير اإلحصاءات إلى أن هناك نحو 
، وذلك مؤشر يستدعي 2014اليات المتحدة خالل العام الماضي العربية رفضت إدارة الغذاء والدواء األميركية إدخالها إلى أسواق الو

 ."من الجميع التوقف عنده وتحديد األسباب للسعي إلى المعالجة والتصحيح
 

 إيخهورست
كذلك تحدثت السفيرة إيخهورست التي أشارت في مستهل كلمتها إلى أهمية المنتدى، شاكرة التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 

 .العربية حرصه على التعاون مع بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان وحرصه على أن يكون لها كلمة في المناسبةللبالد 
 

والتي تعتبر من بين األشهى في منطقة "ومن ثم تطرقت في كلمتها، إلى المزايا التي يتمتع بها المطبخ اللبناني والمأكوالت اللبنانية 
تقوم به الحكومة اللبنانية على صعيد ملف سالمة وجودة الغذاء، والحملة التي أطلقها وزير  ، منوهة بما"البحر األبيض المتوسط

والتي أثمرت الكثير من اإليجابية على صعيد حماية صحة المواطن ومكافحة مكامن "الصحة العامة وائل أبو فاعور في هذا المجال 
 ."الفساد الغذائي

 
اإلتحاد األوروبي، يدعم الجهات الرسمية "، مشددة على أن "ن يبقى هناك الكثير للقيام بهرغم ما تحقق في هذا المجال، لك: "وقالت

في لبنان، وهو مستعد للتعاون التام معها في هذا المجال، علما أن اإلتحاد سبق وأن دعم العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات 
وأن موضوع سالمة الغذاء يعتبر أمرا أساسيا وال يجوز التعاطي معه  المجتمع المدني، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم، خصوصا

 ."بسطحية
 

 أبو زكي 
الموضوع الذي نجتمع من أجله اليوم يمس كل واحد منا "من جهته، اشار رئيس مجموعة اإلقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي إلى أن 

ن ممارسات شاذة في مجال الغذاء والماء والدواء، وهو أمر يمس غذاءنا ودواءنا ويمس حياتنا جميعا ويقوم على كشف االقنعة ع



والنتائج المحققة، حتى اآلن، تدعو . غير مسبوق وفي غاية األهمية وال سيما أن الحملة مستمرة وبحيوية رسمية غير مسبوقة أيضا
 ."إلى التفاؤل

 
أزمة دولة، ويؤكد أن الدولة مهما ضعفت ومهما  أجمل ما في هذا المؤتمر أنه يؤكد حضور الدولة، في وقت يواجه لبنان: "وقال

 ."عصفت بها األزمات تبقى قوية بحكم سلطة القانون
 

لو لم تكن الدولة قوية وفاعلة ومؤثرة، حتى في ظل ظروف ضعف الدولة، لما كنا نجتمع اليوم حول موضوع هذا المؤتمر، : "اضاف
القتصاد والتجارة والمال والزراعة والسياحة وغيرهم ممن تحركوا بموازاة وحسنا فعل معالي الوزير وائل أبو فاعور ومعه وزراء ا

 ."تحركه لمكافحة الفساد، الفساد في الغذاء والماء والدواء والدوائر العقارية والجمارك والكهرباء وفي غير ذلك
 

 جلسات عمل
الى اطباء وإختصاصيين ومعنيين إقتصاديين وتضمن اليوم األول من المنتدى، جلستي عمل، شارك فيها وزراء لبنانيون إضافة 

 .وباحثين لبنانيين وعربا وأجانب
 

الحاجة المتنامية إلى التسريع : التشريعات الخاصة بسالمة الغذاء على الصعيدين المحلي واإلقليمي"وقد تناولت الجلسة األولى 
أما الجلسة الثانية التي ترأسها وزير . في المنتدى ، ووجه فيها وزير السياحة ميشال فرعون خطابا رئيسيا للمشاركين"والتناغم

دور المعايير السليمة في تعزيز اإلنتاج والتجارة البينية والتصدير العربي في أسواق اإلتحاد "الزراعة في لبنان أكرم شهيب فتناولت 
  ."األوروبي

 
 .بة غداء في مقر اإلتحاد على شرف المشاركين في المنتدىوأقام اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، مأد
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 افتتاحح المنتدىى العربي لسالمة الغغذاء وجوودته
 

 

 



كلمة سالم واختتمت الجلسة بكلمة راعي المنتدى الرئيس تمام سالم  .لبنان، وكلمة سفيرة االتحاد االوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست
 يحتذي في موضوع سالمة الغذاء وصحة االنسان داعيا الى التعاون الذي اشاد بما يقوم به وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي اصبح مثال

والتكامل في هذا المجال، كما تطرق سالم في شق كلمته السياسي الى ضرورة الخروج من ازمة الفراغ الرئاسي والتي تنتهي بحسب 
ان المنتدى يرتدي “ :ومما قاله رئيس الحكومة .دتعبيره بحضور النواب كافة الجلسة المقبلة للمجلس النيابي واالقتراع لرئيس جديد للبال

السبب األول، أن هذا العمل هو نتاج تفاعل وجهد مشترك بين جهات وهيئات عربية وازنة في المجال  :في نظري أهمية مضاعفة لسببين
نتدى بحد ذاته، الذي يشكل أما السبب الثاني، فهو موضوع الم .االقتصادي العام، وفي مجال الغذاء وصناعته وسالمته في شكل خاص

، سواء بالنسبة إلينا موضوعا بالغ الحيوية أوليناه ، وما زلنا نوليه، قدرا عاليا من اإلهتمام بسبب دقته وحساسيته وتأثيره المتعدد األشكال
مرت، ونحن في سنوات كثيرة ”: اضاف ”الضحية األولى“ .”على القطاع الصحي أو السياحي أو الصناعي، أو االقتصادي بشكل عام

وال حاجة للقول إن . قلب دوامة من األزمات السياسية المتوالدة، التي ترافقت في محطات كثيرة مع اضطرابات وأحداث أمنية دراماتيكية
الضحية األولى لمناخ من هذا النوع هو القانون، الذي ضعفت قبضته وتراخت، بما فتح المجال أمام ممارسات شاذة في جميع مناحي 

لقد كان القطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بغذاء المواطن، أحد القطاعات األكثر تأثرا بتراخي القبضة .اة العامةالحي
وهنا يقتضي .مما استدعى من حكومتنا اطالق حملة لضمان سالمة غذاء المواطن ومكافحة الفساد في سالمة الغذاء. الرقابية للدولة

دي معالي وزير الصحة االستاذ وائل أبو فاعور، ونوجه له، باسم اللبنانيين جميعا، تحية تقدير على الجهود اإلنصاف، أن نشد على ي
بعد االنطالقة القوية للحملة، بإمكاننا أن نقول اليوم إننا دخلنا ”: وقال ”خطوات مؤسسية“ .”الهائلة التي يبذلها في خدمة هذه القضية النبيلة

من بين هذه الخطوات اقرار مشروع قانون سالمة الغذاء الذي أنجز في .ة التي تهدف إلى ضمان سالمة الغذاءمرحلة الخطوات المؤسساتي
ومنها أيضا اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة . اللجان النيابية وينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره

ويجري العمل حاليا على انجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا .وسالمة غذاء المواطنعامة صحية لمتابعة قضايا الصحة 
وبعيدا عما تقوم به الحكومة، ال بد لي من اإلشارة .الشأن، وعلى إعداد تعديل لقانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات على المخالفين

والصناعة لتدريب العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لرفع مستوى الكفاءة في هذا القطاع،  إلى الدورات التي تجريها غرفة التجارة
كل ذلك يحدونا إلى القول إن غذاء المواطن في لبنان اليوم بات في .وكذلك الى الدورات التي تجريها نقابة أصحاب المطاعم للغرض نفسه

 ”حال أفضل ويخضع لمعايير رقابية أشد
 

http://q99.it/Gfxqn5p 

  

  

  

 

 افتتاح المنتدى العربي لسالمة وجودة الغذاء في بيروت 

  03:09 - 2015شباط  25األربعاء 

، الذي ينظمه االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة "المنتدى العربي لسالمة وجودة الغذاء"افتتحت فعاليات اليوم األول من 
للبالد العربية، بالتعاون مع وزارة اإلقتصاد والتجارة في لبنان، وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، واإلتحاد العربي 

، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سالم "صاد العربيمبنى عدنان القصار لإلقت"للصناعات الغذائية، ومجموعة اإلقتصاد واألعمال، في 
 .وحضوره

http://q99.it/Gfxqn5p


شخصية رسمية وإقتصادية لبنانية وعربية وأجنبية، تقدمها الرئيس سالم، وزير الصحة العامة وائل أبو  400حضر اإلفتتاح ما يزيد عن 
ئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة فاعور، وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني آالن حكيم، وزير البيئة دمحم المشنوق، الر

والزراعة للبالد العربية عدنان القصار، رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيس اتحاد غرف التجارة 
ن، إضافة إلى ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والصناعة والزراعة في لبنان دمحم شقير، رئيس إتحاد الصناعات الغذائية العربية هيثم الجفا

 .واألجهزة العسكرية

 :ان المنتدى يرتدي في نظري أهمية مضاعفة لسببين"وألقى الرئيس سالم كلمة، أشار فيها الى 

مجال الغذاء  السبب األول، أن هذا العمل هو نتاج تفاعل وجهد مشترك بين جهات وهيئات عربية وازنة في المجال االقتصادي العام، وفي
وإنني هنا أرحب بالدكتور هيثم الجفان رئيس االتحاد العربي للصناعات الغذائية، وبسعادة السفير دمحم . وصناعته وسالمته في شكل خاص

ربي إننا نحتاج اليوم، إلى كل شكل من اشكال العمل الع.الربيع األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية، وبجميع ضيوفنا العرب
المشترك، في وقت يعز فيه التواصل الطبيعي السليم بين ابناء هذه األمة، وتتزاحم األخطار من كل صوب، مهددة أمن بلداننا العربية 

 .واستقرارها ونسيج مجتمعاتها وثروات شعوبها

أوليناه ، وما زلنا نوليه، قدرا عاليا من  أما السبب الثاني، فهو موضوع المنتدى بحد ذاته، الذي يشكل بالنسبة إلينا موضوعا بالغ الحيوية
 ."اإلهتمام بسبب دقته وحساسيته وتأثيره المتعدد األشكال، سواء على القطاع الصحي أو السياحي أو الصناعي، أو االقتصادي بشكل عام

كثيرة مع اضطرابات  سنوات كثيرة مرت، ونحن في قلب دوامة من األزمات السياسية المتوالدة، التي ترافقت في محطات: "اضاف
وال حاجة للقول إن الضحية األولى لمناخ من هذا النوع هو القانون، الذي ضعفت قبضته وتراخت، بما فتح . وأحداث أمنية دراماتيكية

لقد كان القطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بغذاء .المجال أمام ممارسات شاذة في جميع مناحي الحياة العامة
مما استدعى من حكومتنا اطالق حملة لضمان سالمة غذاء المواطن . طن، أحد القطاعات األكثر تأثرا بتراخي القبضة الرقابية للدولةالموا

وهنا يقتضي اإلنصاف، أن نشد على يدي معالي وزير الصحة االستاذ وائل أبو فاعور، ونوجه له، باسم .ومكافحة الفساد في سالمة الغذاء
 ."ا، تحية تقدير على الجهود الهائلة التي يبذلها في خدمة هذه القضية النبيلةاللبنانيين جميع

اننا نؤكد دعمنا الكامل لهذا العمل المشكور، الذي هو ثابتة من ثوابت حكومتنا ، تماما مثل الخطوات االصالحية التي تجري :"وتابع سالم
إلى وزير االقتصاد االستاذ أالن حكيم الموجود معنا اليوم، على الجهود  وهنا أود أن أوجه التحية. على قدم وساق في عدد من الوزارات

 ."التي يقوم بها في وزارته

من .بعد االنطالقة القوية للحملة، بإمكاننا أن نقول اليوم إننا دخلنا مرحلة الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سالمة الغذاء: "وقال
ن سالمة الغذاء الذي أنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب بين هذه الخطوات اقرار مشروع قانو

ومنها أيضا اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة قضايا الصحة وسالمة غذاء . لمناقشته وإقراره
الوزارات المعنية بهذا الشأن، وعلى إعداد تعديل لقانون حماية المستهلك  ويجري العمل حاليا على انجاز آلية تنسيق وتكامل بين.المواطن

وبعيدا عما تقوم به الحكومة، ال بد لي من اإلشارة إلى الدورات التي تجريها غرفة التجارة .لجهة تشديد العقوبات على المخالفين
ة في هذا القطاع، وكذلك الى الدورات التي تجريها نقابة والصناعة لتدريب العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لرفع مستوى الكفاء

كل ذلك يحدونا إلى القول إن غذاء المواطن في لبنان اليوم بات في حال أفضل ويخضع لمعايير رقابية .أصحاب المطاعم للغرض نفسه
 ."أشد

أشهر وهي ضرورة االسراع في انتخاب أود أن أغتنم فرصة وجودي بينكم، ألجدد الدعوة التي ما فتئت أكررها منذ تسعة ":"اضاف
إن التعثر الذي يطال .إن بلدا من دون رئيس هو جسم مشوه: قلت دائما وأكرر.رئيس للجمهورية، إلعادة النصاب الى حياتنا الدستورية

تمحوها سوى أوراق  العمل الحكومي والجدل لذي يثار هذه األيام تحت عنوان اآللية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن
بغير ذلك، نكون قد مددنا للحالة الشاذة التي .نواب األمة وقد نزلت في صندوقة االقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية

 ."تفتح المجال أمام االستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح، إال مصلحة لبنان واللبنانيين

ارحب بضيوفنا العرب بين اهلهم في لبنان، وأتوجه بالتحية الى منظمي هذا المنتدى والقيمين عليه، وأتمنى لكم التوفيق في : "سالم وختم
 ."أعمالكم



جهود الرئيس سالم في "، مثمنا "بالدور الذي تلعبه حكومة الرئيس تمام سالم لتكريس سالمة الغذاء"كذلك كانت كلمة للقصار، نوه فيها 
 ."ارة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما يتحمله من مسؤوليات جسيمة بجدارة عاليةإد

ان سالمة وجودة الغذاء، هما صفتان متالزمتان ومترابطان ببعضهما البعض، يعتبران حقا من حقوق اإلنسان، وتعبران : "وقال القصار
عوامل الضرر للصحة، وكذلك عن صفاته التركيبية وقيمته الغذائية وتقبل  عن مدى صالحية الغذاء لالستهالك والتصدير، وخلوه من

ال يقتصر تراجع السالمة والجودة على التأثيرات المباشرة على صحة اإلنسان، بل يتعداها إلى إحداث "، مشيرا إلى أنه "المستهلك له
الغذائي واإلقتصاد بشكل عام، خصوصا وأن التسويق المحلي تكاليف إقتصاديةوإجتماعية باهظة، وما لذلك من تداعيات سلبية على األمن 

 ."والتصدير هما الممر اإلجباري لتطوير اإلقتصاد ولتحقيق اإلزدهار

أمام تزايد تحديات السالمة الغذائية مع عولمة التجارة العالمية، فإن نسبة الصادرات اللبنانية من السلع الغذائية التي رفضت : "واضاف
كانت من النسب األقل قياسا بما تم رفضه من السلع العربية ومن خارج المنظمة  2014الدواء األميركية إدخالها عام إدارة الغذاء و

إقرار هذا القانون يشكل بداية الطريق ال "، الفتا إلى أن "العربية بشكل عام، آمال أال يتأخر قانون سالمة الغذاء في المجلس النيابي اللبناني
 ."نهايته

رغم أن لبنان فقد نوعا من دوره في السنوات االربع الماضية بسبب عدم االستقرار السياسي : "ه، قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانيةمن جانب
واالضطرابات األمنية، لكن اليوم وبعدما نجحت الحكومة في فرض االمن ودخول االطراف السياسية في حوارات مباشرة وعودة دولة 

 ."طلع الى بدء مرحلة جديدة من التعافي والنهوضالرئيس سعد الحريري، نت

أهمية سالمة "، مؤكدا أن "انعقاد المنتدى العربي لسالمة الغذاء والجودة اليوم في بيروت، يؤكد أن بلدنا آمن ومستقر"ولفت شقير إلى أن 
كل الدول حول العالم، تستدعي منا جميعا،  الغذاء، التي باتت تشكل هاجسا يوميا لكل المواطنين وهدفا أساسيا لدى السلطات المعنية في

، مشيرا الى أن "قطاعا عاما وقطاعا خاصا عربيا، تسخير كل الجهود واالمكانيات والطاقات، لتوفير سالمة الغذاء للمواطن العربي
العام والخاص هي الطريق هناك الكثير من الخطوات التي يجب العمل القرارها وتنفيذها في هذا المجال، ولعل الشراكة بين القطاعين "

 ."األفضل للوصول الى االهداف المرجوة بمرونة وفعالية في آن

سالمة الغذاء وجودته تعني كل إنسان، وفيها صورة الوطن وسمعته وعافية "وأكد رئيس إتحاد الصناعات الغذائية العربية الجفان، أن 
ان النظم الفعالة إلدارة : "، وقال"وضرورية لتحقيق األمن الغذائيموارده واقتصاده وصادراته، وهي قضية أساسية للصحة العامة، 

السالمة الغذائية والجودة مفتاح أساسي لحماية صحة وسالمة الناس، وكذلك لتعزيز التنمية اإلقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، لما 
 ."مية العالميةتتيحه من فرص ومجاالت لتنمية اإلنتاج والتسويق إلى األسواق المحلية واإلقلي

رغم الجهود التي تبذل في الدول العربية لتحديث قوانين سالمة الغذاء، إال أن هناك العديد من الثغرات التي تنعكس : "واضاف الجفان
صنفا من الصادرات  145على مستوى األسواق المحلية، وكذلك على مستوى التصدير، حيث تشير اإلحصاءات إلى أن هناك نحو 

، وذلك مؤشر يستدعي من 2014ت إدارة الغذاء والدواء األميركية إدخالها إلى أسواق الواليات المتحدة خالل العام الماضي العربية رفض
 ."الجميع التوقف عنده وتحديد األسباب للسعي إلى المعالجة والتصحيح

التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة كذلك تحدثت السفيرة إيخهورست التي أشارت في مستهل كلمتها إلى أهمية المنتدى، شاكرة 
 .للبالد العربية حرصه على التعاون مع بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان وحرصه على أن يكون لها كلمة في المناسبة

ى في منطقة البحر والتي تعتبر من بين األشه"ومن ثم تطرقت في كلمتها، إلى المزايا التي يتمتع بها المطبخ اللبناني والمأكوالت اللبنانية 
، منوهة بما تقوم به الحكومة اللبنانية على صعيد ملف سالمة وجودة الغذاء، والحملة التي أطلقها وزير الصحة العامة "األبيض المتوسط

 ."ئيوالتي أثمرت الكثير من اإليجابية على صعيد حماية صحة المواطن ومكافحة مكامن الفساد الغذا"وائل أبو فاعور في هذا المجال 

اإلتحاد األوروبي، يدعم الجهات الرسمية في "، مشددة على أن "رغم ما تحقق في هذا المجال، لكن يبقى هناك الكثير للقيام به: "وقالت
لبنان، وهو مستعد للتعاون التام معها في هذا المجال، علما أن اإلتحاد سبق وأن دعم العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع 

 ."ي، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم، خصوصا وأن موضوع سالمة الغذاء يعتبر أمرا أساسيا وال يجوز التعاطي معه بسطحيةالمدن



الموضوع الذي نجتمع من أجله اليوم يمس كل واحد منا "من جهته، اشار رئيس مجموعة اإلقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي إلى أن 
نا جميعا ويقوم على كشف االقنعة عن ممارسات شاذة في مجال الغذاء والماء والدواء، وهو أمر غير يمس غذاءنا ودواءنا ويمس حيات

والنتائج المحققة، حتى اآلن، تدعو إلى . مسبوق وفي غاية األهمية وال سيما أن الحملة مستمرة وبحيوية رسمية غير مسبوقة أيضا
 ."التفاؤل

حضور الدولة، في وقت يواجه لبنان أزمة دولة، ويؤكد أن الدولة مهما ضعفت ومهما عصفت أجمل ما في هذا المؤتمر أنه يؤكد : "وقال
 ."بها األزمات تبقى قوية بحكم سلطة القانون

لو لم تكن الدولة قوية وفاعلة ومؤثرة، حتى في ظل ظروف ضعف الدولة، لما كنا نجتمع اليوم حول موضوع هذا المؤتمر، : "اضاف
ير وائل أبو فاعور ومعه وزراء االقتصاد والتجارة والمال والزراعة والسياحة وغيرهم ممن تحركوا بموازاة وحسنا فعل معالي الوز

 ."تحركه لمكافحة الفساد، الفساد في الغذاء والماء والدواء والدوائر العقارية والجمارك والكهرباء وفي غير ذلك

راء لبنانيون إضافة الى اطباء وإختصاصيين ومعنيين إقتصاديين وباحثين وتضمن اليوم األول من المنتدى، جلستي عمل، شارك فيها وز
 .لبنانيين وعربا وأجانب

، "الحاجة المتنامية إلى التسريع والتناغم: التشريعات الخاصة بسالمة الغذاء على الصعيدين المحلي واإلقليمي"وقد تناولت الجلسة األولى 
أما الجلسة الثانية التي ترأسها وزير الزراعة في لبنان . ا رئيسيا للمشاركين في المنتدىووجه فيها وزير السياحة ميشال فرعون خطاب

 ."دور المعايير السليمة في تعزيز اإلنتاج والتجارة البينية والتصدير العربي في أسواق اإلتحاد األوروبي"أكرم شهيب فتناولت 

 .الد العربية، مأدبة غداء في مقر اإلتحاد على شرف المشاركين في المنتدىوأقام اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للب
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 ء لغذاءبي لسالمة ا حدث اليوم في افتتتاح المنتدى العرب سالم سيتحد: رية الجمهور
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أبو فاعور وحكيم أعلنا المنتدى العربي لسالمة الغذاء
 لدى الحكومةوأكدا ان الجودة هي األولوية 

تم في مقر االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، اإلعالن عن المنتدى العربي لسالمة الغذاء والجودة الذي 
من منه في مقر االتحاد العام للغرف العربية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم، وبتنظيم  26شباط و 25سوف يعقد يومي 

اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وبرنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة، 
 .واالتحاد العربي للصناعات الغذائية، ومجموعة االقتصاد واألعمال

 
ير االقتصاد والتجارة آالن حكيم، الرئيس الفخري لالتحاد وشهد االعالن عن المنتدى، مشاركة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وز

العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية دمحم شقير، رئيس 
ثم جفان، األمين العام التحاد الغرف العربية مجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي، رئيس االتحاد العربي للصناعات الغذائية هي

  .عماد شهاب، األمين العام المساعد شاهين علي شاهين، إضافة إلى حشد من الشخصيات والفاعليات اللبنانية وأهل الصحافة اإلعالم
 القصار

إلى أن المنتدى سيشكل محطة مهمة تتيح  وتحدث القصار في مستهل المؤتمر، فدعا إلى أهمية إقرار قانون سالمة الغذاء في لبنان، الفتا
التالقي بين جميع المعنيين بسالمة الغذاء وجودته في العالم العربي، لعرض الواقع الحالي، واالطالع على المبادرات والخطوات المتخذة 

ت الغذائية بحد ذاتها، ولنموها في سبيل تعزيز االرتقاء في هذا المجال الحيوي جدا لصحة المواطن العربي وأمنه الغذائي، كما للصناعا
  .وتطورها، وتعزيز تنافسيتها وقدراتها التسويقية والتصديرية

وسيتناول القضايا المتصلة . سيشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين والشركات العربية الرائدة في اإلنتاج والتصدير: وقال
عية واالقتصادية والفنية، بهدف التوصل إلى سياسة عربية عليا لسالمة الغذاء بموضوعي سالمة وجودة الغذاء من كل الجوانب التشري

  .وجودة الغذاء على كامل مساحة العالم العربي، بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص
 شقير

لطات المعنية في كل الدول حول ولفت شقير إلى أن موضوع سالمة الغذاء بات يشكل هاجسا يوميا لكل المواطنين وهدفا أساسيا لدى الس
العالم، معتبرا أن التعامل مع موضوع سالمة الغذاء لم يعد محصورا في تحقيق األمن الغذائي لجهة توفير الغذاء لكل المواطنين بشكل 

  .فا ساميامستدام فحسب، إنما أيضا بات الهم األكبر توفير سالمة هذا الغذاء للحفاظ على صحة المواطن العربي الذي يعتبر هد
إن أهمية الموضوع المطروح يقتضي إعطاءه حقه بالكامل من كل جوانبه، كما ال بد من االستفادة من الخبرات األوروبية والعربية: وقال

التي ستشارك في فعاليات المؤتمر، لكي نصل إلى خالصات أساسية تشكل خريطة طريق لكل الدول العربية في ما خص سالمة الغذاء، 
  .لتزام معايير الجودة التي تساهم مباشرة في زيادة تنافسية منتجاتنا في األسواق المحلية والعالميةوكذلك ا

 جفان
بدوره، أكد جفان أن سالمة وجودة الغذاء تحتل أهمية قصوى لدى القطاع الخاص العربي، وعليه مسؤوليات أساسية تجاهها، إلى جانب 

 .العربية، وأهمها توفير البنية التشريعية والرقابية العفالة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومات
 حكيم

وشدد حكيم في كلمته على أن موضوع جودة الغذاء وسالمته أولوية بالنسبة إلى الحكومة، معتبرا أن الحملة التي بدأها وزير الصحة 
  .لغذاء، هي حملة الحكومة مجتمعة وليس وزيرا معينا، وهنا تكمن األهميةالعامة وائل أبو فاعور في ما يخص سالمة ا

عناوين وأطر رئيسية، أما اإلطار األول فهو التعاون مع  5وأشار إلى أن عمل وزارة االقتصاد في موضوع جودة الغذاء قائم على
بحمالت توعية متعلقة بسالمة الغذاء، في حين أن اإلطار  الوزارات المعنية وبالتحديد مع وزارة الصحة، بينما اإلطار الثاني هو القيام

الثالث يكمن في التعاون الكامل مع القطاع الخاص، وبالنسبة الى اإلطار الرابع فيقوم على مبدأ تفعيل التعاون مع المجتمع المدني 
  .جتمع والرأي العام والوزاراتوخصوصا مع الشباب، أما اإلطار الخامس فيقوم على تأمين قنوات التواصل والتعاون بين الم
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 ال يزال 

ة، كما تم 
ق الصحيح،

مساءلة 
ت الفاسدة 

ألهم هو ما يجري
لقول إن نسبة اع ا

ى الرغم من ذلك،

ي اللجان المشتركة
مة الصحية الطريق

 التي تهدف إلى م
اسدين والمؤسسات

هذا الصعيد، بل األ
 الشهر، ونستطيع
 أولوية، لكن على

ر قانون الغذاء في
 ملف النيابة العام

ر الئحة المعايير
اك جيوب من الفا

ى اكتشافه على ه
عينة على مدار 1

المة الغذاء أصبح

ح، حيث تم إقرار
طمح الى أن يسلك

صا في ضوء إقرار
ن أنه ال يزال هنا

 .المة الغذاء

يكن المهم ما جرى
1000عينة، و 25

 أن االهتمام بسال

لصحيحي االتجاه ا
رات المعنية، ونط

 
ت المعنية خصوص
مة، على الرغم من
نجازه في ملف سال

سالمة الغذاء لم ي
50سبوعيا بفحص

مر، وهو ما يعني
  .ي هذا الملف

ودة الغذاء تسير في
تعاون بين الوزار
 .اء أشرف ريفي

ي تبديه المؤسسات
 أصبح أكثر سالم

الكثير من أجل إنج

 منذ البدء بحملة س
حة العامة تقوم أس
ت في تزايد مستم

لغاية المنشودة في
خص سالمة وجو
ة في ما يخص الت
 وزير العدل اللو
عل اإليجابي الذي
ن الغذاء في لبنان

نا اه ال يزال أمام

ور
بو فاعور إلى أنه

ا أن وزارة الصح
ة للمواصفات باتت
وط كبير لتحقيق ا
ن األمور في ما يخ
ل إلى آلية واضحة
ا أتابعه مع معالي

تفاع أبو فاعور بال
سات، أشار إلى أن
الحقهم، معتبرا أنه

أبو فاعو
ولفت اب
موضحا
المطابقة
لدينا شو
وأكد أن
التوصل
وهذا ما
وإذ نوه

المؤسسا
الذين نال

  

  

  

حكومة 
وير 

تدى العربي 
التحاد العام 

بالد العربية، 
 في لبنان، 

راعة في 
ذائية، 

 مبنى عدنان
ئيس مجلس 

صية رسمية 
دمها الرئيس 

ان «لى 

 مجال الغذاء 
ة السفير دمحم 

المنت« األول من 
، الذي ينظمه اال»

ناعة والزراعة للب
إلقتصاد والتجارة

ة والصناعة والزر
ي للصناعات الغذ

م«واألعمال، في 
، برعاية رئ»ربي

 .حضوره
شخص 400يد عن 

عربية وأجنبية، تقد

كلمة، أشار فيها ال

صادي العام، وفي
 الغذائية، وبسعادة

حت فعاليات امس
وجودة الغذاءمة 

ف التجارة والصن
عاون مع وزارة اإل
حاد غرف التجارة

ن، واإلتحاد العربي
جموعة اإلقتصاد و
صار لالقتصاد العر
راء تمام سالم وح
ضر اإلفتتاح ما يزي

صادية لبنانية وعر
 .م

 الم ـ
ى الرئيس سالم ك

في المجال االقتص
عربي للصناعات

افتتح
لسال

لغرف
بالتع
وإتح
لبنان
ومج
القص
الوز
حض

وإقتص
سالم
ـ سال
وألقى

ت عربية وازنة ف
 رئيس االتحاد الع

 بين جهات وهيئات
كتور هيثم الجفان

 :ة لسببين
عل وجهد مشترك

ي هنا أرحب بالدك

ي أهمية مضاعفة
عمل هو نتاج تفاع

وإنني. شكل خاص

 يرتدي في نظري
األول، أن هذا الع
ته وسالمته في ش

المنتدى
السبب ا
وصناعت

ثر عمل الح
جباري لتطو

تعث: سالم 
ير ممر اج

ي بيروت س
يق والتصد

دة الغذاء في
التسوي: ر
سالمة جود
سة القصار

 العربي لس
 سدة الرئاس

ح المنتدى
 عن فراغ

  صاد

افتتاح
ناتج

االقتص

  



إننا نحتاج اليوم، إلى كل شكل من اشكال العمل العربي .مين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية، وبجميع ضيوفنا العربالربيع األ
المشترك، في وقت يعز فيه التواصل الطبيعي السليم بين ابناء هذه األمة، وتتزاحم األخطار من كل صوب، مهددة أمن بلداننا العربية 

 .عاتها وثروات شعوبهاواستقرارها ونسيج مجتم
ا من أما السبب الثاني، فهو موضوع المنتدى بحد ذاته، الذي يشكل بالنسبة إلينا موضوعا بالغ الحيوية أوليناه ، وما زلنا نوليه، قدرا عالي

 .«تصادي بشكل عاماإلهتمام بسبب دقته وحساسيته وتأثيره المتعدد األشكال، سواء على القطاع الصحي أو السياحي أو الصناعي، أو االق
اننا نؤكد دعمنا الكامل لهذا العمل المشكور، الذي هو ثابتة من ثوابت حكومتنا ، تماما مثل الخطوات االصالحية التي «: وتابع سالم

على  وهنا أود أن أوجه التحية إلى وزير االقتصاد االستاذ أالن حكيم الموجود معنا اليوم،. تجري على قدم وساق في عدد من الوزارات
 .«الجهود التي يقوم بها في وزارته

أود أن أغتنم فرصة وجودي بينكم، ألجدد الدعوة التي ما فتئت أكررها منذ تسعة أشهر وهي ضرورة االسراع في انتخاب «: اضاف
تعثر الذي يطال إن ال.إن بلدا من دون رئيس هو جسم مشوه: قلت دائما وأكرر.رئيس للجمهورية، إلعادة النصاب الى حياتنا الدستورية

العمل الحكومي والجدل لذي يثار هذه األيام تحت عنوان اآللية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق 
ة التي بغير ذلك، نكون قد مددنا للحالة الشاذ.نواب األمة وقد نزلت في صندوقة االقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية

 .«تفتح المجال أمام االستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح، إال مصلحة لبنان واللبنانيين
ارحب بضيوفنا العرب بين اهلهم في لبنان، وأتوجه بالتحية الى منظمي هذا المنتدى والقيمين عليه، وأتمنى لكم التوفيق في «: وختم سالم

 .«أعمالكم
 ر ــ القصا

جهود الرئيس سالم في «، مثمنا »بالدور الذي تلعبه حكومة الرئيس تمام سالم لتكريس سالمة الغذاء«كذلك كانت كلمة للقصار، نوه فيها 
 .«إدارة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما يتحمله من مسؤوليات جسيمة بجدارة عالية

ا صفتان متالزمتان ومترابطان ببعضهما البعض، يعتبران حقا من حقوق اإلنسان، وتعبران ان سالمة وجودة الغذاء، هم«: وقال القصار
عن مدى صالحية الغذاء لالستهالك والتصدير، وخلوه من عوامل الضرر للصحة، وكذلك عن صفاته التركيبية وقيمته الغذائية وتقبل 

على التأثيرات المباشرة على صحة اإلنسان، بل يتعداها إلى إحداث ال يقتصر تراجع السالمة والجودة «، مشيرا إلى أنه »المستهلك له
تكاليف إقتصادية وإجتماعية باهظة، وما لذلك من تداعيات سلبية على األمن الغذائي واإلقتصاد بشكل عام، خصوصا وأن التسويق 

 .«المحلي والتصدير هما الممر اإلجباري لتطوير اإلقتصاد ولتحقيق اإلزدهار
 ـ شقير ـ

رغم أن لبنان فقد نوعا من دوره في السنوات االربع الماضية بسبب عدم االستقرار «: ن جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانيةم
السياسي واالضطرابات األمنية، لكن اليوم وبعدما نجحت الحكومة في فرض االمن ودخول االطراف السياسية في حوارات مباشرة 

 .«ري، نتطلع الى بدء مرحلة جديدة من التعافي والنهوضوعودة دولة الرئيس سعد الحري
 ـ الجفان ـ

سالمة الغذاء وجودته تعني كل إنسان، وفيها صورة الوطن وسمعته وعافية «وأكد رئيس إتحاد الصناعات الغذائية العربية الجفان، أن 
ان النظم الفعالة إلدارة «: ، وقال«من الغذائيموارده واقتصاده وصادراته، وهي قضية أساسية للصحة العامة، وضرورية لتحقيق األ

السالمة الغذائية والجودة مفتاح أساسي لحماية صحة وسالمة الناس، وكذلك لتعزيز التنمية اإلقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، لما 
 .«تتيحه من فرص ومجاالت لتنمية اإلنتاج والتسويق إلى األسواق المحلية واإلقليمية العالمية

ك تحدثت السفيرة إيخهورست التي أشارت في مستهل كلمتها إلى أهمية المنتدى، شاكرة التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة كذل
 .للبالد العربية حرصه على التعاون مع بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان وحرصه على أن يكون لها كلمة في المناسبة

والتي تعتبر من بين األشهى في منطقة البحر «ي يتمتع بها المطبخ اللبناني والمأكوالت اللبنانية وثم تطرقت في كلمتها، إلى المزايا الت
 .«األبيض المتوسط

الموضوع الذي نجتمع من أجله اليوم يمس كل واحد منا «من جهته، اشار رئيس مجموعة اإلقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي إلى أن 
عا ويقوم على كشف االقنعة عن ممارسات شاذة في مجال الغذاء والماء والدواء، وهو أمر غير يمس غذاءنا ودواءنا ويمس حياتنا جمي

والنتائج المحققة، حتى اآلن، تدعو إلى . مسبوق وفي غاية األهمية وال سيما أن الحملة مستمرة وبحيوية رسمية غير مسبوقة أيضا
 .«التفاؤل

  

  



   الرئيس

نا 
وان اآللية 

ار في 

م لغرف 
 ة في لبنان،

ر وزير 
لغرف 

، رئيس 
ام لمجلس 
ديبلوماسية 

سالمة الغذاء 
لصحة 

 الوزارات 
ت في حال 
ي انتخاب 

كومي 

لنصاب إلى حياتنا
تحت عنوذه األيام 

جال أمام االستمر

نّظمه االتحاد العام
لصناعة والزراعة

، في حضور»ربي
ري لالتحاد العام ل
جلينا إيخهورست
جفان، األمين العا
ين عن البعثات الد

 مشروع قانون س
قتراح وزارتي ال
نسيق وتكامل بين

لمواطن اليوم بات
ضرورة اإلسراع في
ي يطال العمل الحك

مهورية، إلعادة ال
جدل الذي يُثار هذ
شاذة التي تفتح المج

، الذي ن»ة الغذاء
غرف التجارة وال
صار لالقتصاد العر
ق، الرئيس الفخر

ي لبنان السفيرة أنج
ية العربية هيثم الج
ف أبو زكي وممثلين

 ومن بينها إقرار
ومنها أيضاً ا .ره

على إنجاز آلية تنس
غذاء ال«ؤكداً أن 

عة أشهر وهي ض
شوه والتعثر الذي

تخاب رئيس للجم
مل الحكومي والج
د مددنا للحالة الشا

 .»بنانيين

بي لسالمة وجودة
التجارة، واتحاد غ
مبنى عدنان القص

 البيئة دمحم المشنوق
حاد األوروبي في
الصناعات الغذائي

رؤوف »األعمال

وات المؤسساتية،
ب لمناقشته وإقرا

ري العمل حالياً ع
، مؤ«ى المخالفين

ت أكررها منذ تسع
جسم مش رئيس هو

رة اإلسراع في انت
ثر الذي يطال العم
غير ذلك، نكون قد
مصلحة لبنان واللب

المنتدى العرب«ن
وزارة االقتصاد و

م«واألعمال، في
الن حكيم، وزير

بعثة االتح، رئيسة
ير، رئيس اتحاد ا
موعة االقتصاد و

خلنا مرحلة الخطو
عامة لمجلس النواب

ويجر. المة الغذاء
العقوبات علىشديد

عوة التي ما فتئت
إن بلداً من دون ر

لدعوة إلى ضرور
جسم مشوه، والتعث

بغ«، مؤكداً أنه «
ع المصالح، إال م

ت اليوم األول من
ية، بالتعاون مع و

االقتصاد و جموعة
قتصاد والتجارة آ
ية عدنان القصار،
 في لبنان دمحم شقي

مجم«بيع، رئيس

سالمة الغذاء، دخ
يئة العلته على اله

ضايا الصحة وسال
لمستهلك لجهة تش

أجدّد الدع«: ضاف
إ. حياتنا الدستورية

ال«راء تمام سالم
دون رئيس هو ج
« الخطيئة الكبرى

ي تحقيق كل أنواع

لياعايته افتتاح فعا
راعة للبالد العربية
ات الغذائية، ومج
فاعور، وزير االق
راعة للبالد العربية
صناعة والزراعة
ية السفير دمحم الرب

القة القوية لحملة س
يابية وينتظر إحالت

 صحية لمتابعة قض
يل لقانون حماية ا

وأض. »رقابية أشد
دة النصاب الى حي

يس مجلس الوزر
رية، ألن بلداً من د
ية، هما نتاج هذه

ت تعطيلية، تبتغي

الم جاء خالل رع
 والصناعة والزر
د العربي للصناعا
 العامة وائل أبو ف
 والصناعة والزر

غرف التجارة والص
االقتصادية العربي

 .زة العسكرية

بعد االنطال«: الم
جز في اللجان الني
 إنشاء نيابة عامة

 وعلى إعداد تعديل
ويخضع لمعايير ر
للجمهورية، إلعاد

جدّد رئي
الدستور
الحكومي

ممارسات
 

كالم سال
التجارة

واالتحاد
الصحة
التجارة
اتحاد غ
الوحدة 

واألجهز
 

 سالم
 

وقال سال
الذي أنج

والعدل
المعنية

أفضل و
رئيس لل

 خطيئة عددم انتخاب

  

  

لتعثر نتاج ا: » لغذاء تدى العربيي لسالمة ا المنت«م في  سالم



والجدل الذي يثار هذه األيام تحت عنوان اآللية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق نواب األمة وقد 
ا للحالة الشاذة التي تفتح المجال أمام بغير ذلك، نكون قد مددن. نزلت في صندوق االقتراع، حاملة اسم الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية

 .«االستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح، إال مصلحة لبنان واللبنانيين
 

 القصار
 

إقرار هذا أال يتأخر قانون سالمة الغذاء في المجلس النيابي، ف«، آمالً »الدور الذي تلعبه الحكومة لتكريس سالمة الغذاء»ونّوه القصار بـ
 .«القانون يشكل بداية الطريق ال نهايته

 
 شقير 

 
رغم أن لبنان فقد نوعاً من دوره بسبب عدم االستقرار السياسي واالضطرابات األمنية، لكن اليوم وبعدما نجحت الحكومة «: وقال شقير

نتطلع الى بدء مرحلة جديدة من التعافي في فرض األمن ودخول األطراف السياسية في حوارات مباشرة وعودة الرئيس سعد الحريري، 
 .«والنهوض

 
 الجفان

 
صنفاً من الصادرات العربية رفضت إدارة الغذاء والدواء األميركية إدخالها إلى أسواق  145اإلحصاءات تظهر نحو »وكشف الجفان أن 

 .»، وذلك مؤشر يستدعي التوقف عنده وتصحيحه2014الواليات المتحدة خالل العام 
 

 تإيخهورس
 

المزايا التي يتمتع بها المطبخ اللبناني والمأكوالت اللبنانية والتي تعتبر من بين األشهى في منطقة البحر «وتطرقت إيخهورست إلى 
الحكومة على صعيد سالمة وجودة الغذاء، واالتحاد األوروبي مستعد للتعاون معها في هذا «، منوهة بما تقوم به «األبيض المتوسط

 .»المجال
 

 زكي أبو 
 

الموضوع يمس غذاءنا ودواءنا ويمس حياتنا جميعاً، وهو أمر في غاية األهمية ال سيما أن الحملة مستمرة «وأشار أبو زكي إلى أن 
 .»وبحيوية رسمية غير مسبوقة

 
 الجلسات 

 
ات الخاصة بسالمة الغذاء التشريع«وتضمن اليوم األول من المنتدى، جلستي عمل، حيث تناولت األولى برئاسة السفير الربيع موضوع 

، ووّجه فيها وزير السياحة ميشال فرعون خطاباً رئيسياً، »الحاجة المتنامية إلى التسريع والتناغم: على الصعيدين المحلي واإلقليمي
ّرو، مدير عام وتحدّث فيها رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، مدير برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة علي ب

مؤسسة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة النا درغام، ضابط التنمية الصناعية في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 .، فيينا باسل الخطيب، نائب مدير المايكروبيولوجيا الغذائية في وزارة الزراعة جوزف توما)يونيدو)

 
دور المعايير السليمة في تعزيز اإلنتاج والتجارة البينية والتصدير «زير الزراعة أكرم شهيب فتناولت أما الجلسة الثانية التي رأسها و

وتحدث فيها رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، . »العربي في أسواق االتحاد األوروبي
الغرف السعودية دمحم بن فهد الحمادي، رئيس جمعية شركات االمتياز في لبنان شارل رئيس لجنة الزراعة واألمن الغذائي في مجلس 

عربيد، رئيس مؤسسة أمراض الدواجن في الجامعة الحرة في برلين، ومستشار االتحاد العربي للصناعات الغذائية حافظ دمحم حافظ، 



، مصر (FAO) لى لمكتب التغذية في منظمة األغذية والزراعةلبنان موسى فريجي، مسؤولة إقليمية أو -مؤسس شركة التنمية الزراعية 
 .فاطمة هاشم، رئيس مؤسسة ميفوسا، لبنان عاطف إدريس

 
  .على أن يختتم بتوصيات) الخميس(ويواصل المؤتمر أعماله اليوم 

  

  

  

  مجلة المنارة
خبراء أغذية عرب يدعون ببيروت إلى تحديث قوانين سالمة الغذاء بالوطن 

  العربي 
  .دعا خبراء أغذية عرب، اليوم األربعاء ببيروت، إلى تحديث قوانين سالمة الغذاء بالوطن العربي/ ومع/2015فبراير  25/بيروت

، الذي افتتح أشغاله اليوم، أن القوانين العربية "المنتدى العربي لسالمة الغذاء والجودة"وأوضح عدد من الخبراء العرب المشاركين في 
اتحاد الصناعات الغذائية (وفي هذا الصدد، أشار رئيس  ."تعاني من بعض الثغرات التي يجب تداركها"ألغذية في مجال سالمة ا

، إلى أن "االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية"، هيثم الجفان، خالل حفل افتتاح المنتدى الذي ينظمه )العربية
  ."توى األسواق المحلية، وكذلك على مستوى التصديرتنعكس سلبا على مس"هذه الثغرات 

صنفا من الصادرات العربية رفضت إدارة الغذاء والدواء األمريكية إدخالها إلى أسواق الواليات المتحدة  145نحو "وأوضح الجفان أن 
  ."لجته وتصحيحهالتوقف عنده وتحديد األسباب للسعي إلى معا"، وهذا مؤشر يستدعي، حسب الجفان، "السنة الماضية

تراجع "، عدنان القصار، أن "التحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية"ومن جهته، اعتبر الرئيس الفخري ل
السالمة والجودة في المنتجات الغذائية يساهم في إحداث تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، لما لذلك من تداعيات سلبية على األمن 

  ."غذائي واالقتصاد بشكل عامال

أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، دمحم شقير، فأبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى 
  .األهداف المرجوة، والمتمثلة في توفير سالمة الغذاء للمواطن العربي

التشريعات الخاصة بسالمة "، محاور "االتحاد العربي للصناعات الغذائية"التعاون مع وسيبحث المشاركون في هذا المنتدى، المنظم ب
دور المعايير السليمة في تعزيز اإلنتاج والتصدير والتجارة العربية "، و"وجودة المنتجات والسلع الغذائية على المستويين المحلي والعربي

  ."تجارب عربية ودولية في مجال الرقابة على سالمة الغذاء"، و"المتصلة بهاآليات الرقابة الفعالة والجوانب الفنية "، و"البينية

   .وشارك في المنتدى أيضا ممثلون عن الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية باألمن الغذائي
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تص(لسالمة الغذاء ا المنتدى العربي لس الرئيس سالم متحدثاً في



يبذلها اإلنصاف، أن نشدّ على يدّي وزير الصحة وائل أبو فاعور، ونوّجه إليه، باسم اللبنانيين جميعاً، تحية تقدير على الجهود الهائلة التي 
ابتة من ثوابت حكومتنا، تماماً مثل الخطوات وإننا ندعم بشكل كامل هذا العمل المشكور الذي هو ث. في خدمة هذه القضية النبيلة

وهنا أوّجه التحية إلى وزير االقتصاد آالن حكيم الموجود معنا ، على . االصالحية التي تجري على قدم وساق في عدد من الوزارات
ا مرحلةَ الخطوات المؤسساتية التي وبعد االنطالقة القوية للحملة، في إمكاننا أن نقول اليوم إننا دخلن .الجهود التي يقوم بها في وزارته

تهدف إلى ضمان سالمة الغذاء، ومن بين هذه الخطوات إقرار مشروع قانون سالمة الغذاء الذي أُنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته 
امة صحية لمتابعة قضايا ومنها أيضا اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة ع. على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره

ويجري العمل حالياً على إنجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، وعلى إعداد تعديل . الصحة وسالمة غذاء المواطن
 .لقانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات على المخالفين

بلداً من «، معتبراً أن »للجمهورية، إلعادة النصاب الى حياتنا الدستوريةضرورة اإلسراع في انتخاب رئيس «وجدّد سالم الدعوة إلى 
التعثر الذي يطاول العمل الحكومي والجدل الذي يثار هذه األيام تحت عنوان اآللية الحكومية، «، مؤكداً أن »دون رئيس هو جسم مشّوه

قد نزلت في صندوقة اإلقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق نواب األمة و
أما بغير ذلك، فإننا نكون قد مدّدنا لهذه الحالة الشاذة التي تفتح المجال أمام اإلستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي . للجمهورية اللبنانية

 .«تحقيق كل أنواع المصالح، إال مصلحة لبنان واللبنانيين
الدور الذي تلعبه حكومة الرئيس سالم »فخري لالتحاد العام للغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار، منّوهاً بـثم تحدث الرئيس ال

، وأمل في أال يتأخر قانون سالمة الغذاء في المجلس النيابي اللبناني، إذ أن إقرار هذا القانون يشّكل بداية الطريق »لتكريس سالمة الغذاء
 .«ال نهايته
أهمية سالمة الغذاء، التي باتت تشكل هاجساً يومياً لكل المواطنين وهدفاً «، اشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية دمحم شقير، الى من جهته

أساسياً لدى السلطات المعنية في كل الدول حول العالم، تستدعي منا جميعاً، قطاع عام وقطاع خاص عربي، تسخير كل الجهود 
 .«فير سالمة الغذاء للمواطن العربيواالمكانات والطاقات، لتو

سالمة الغذاء وجودته يعنيان كل إنسان، وفيهما صورة الوطن وسمعته « أما ، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية العربية هيثم الجفان، فقال 
  .وعافية موارده واقتصاده وصادراته، وهما قضية أساسية للصحة العامة، وضرورة لتحقيق األمن الغذائي

نّوهت فيها بما تقوم به الحكومة اللبنانية على صعيد ملف سالمة   نت كلمة لرئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست،وكا
 .«اإلتحاد األوروبي يدعم الجهات الرسمية في لبنان، وهو مستعد للتعاون التام معها في هذا المجال«وقالت   وجودة الغذاء،

أجمل ما في هذا المؤتمر أنه يؤكد حضور الدولة في وقت يواجه » رؤوف أبو زكي فقال» اإلقتصاد واألعمال مجموعة«أما رئيس  
 .«ويؤكد أن الدولة مهما ضعفت وعصفت بها األزمات تبقى قوية بحكم سلطة القانون. لبنان أزمة دولة

التشريعات الخاصة في سالمة الغذاء على الصعيدين » وتضّمن اليوم األول من المنتدى، جلستي عمل ، وحملت الجلسة األولى عنوان 
دور المعايير السليمة في تعزيز اإلنتاج «فحملت عنوان   ، أما الجلسة الثانية»الحاجة المتنامية إلى التسريع والتناغم: المحلي واإلقليمي

 .«والتجارة البينية والتصدير العربي في أسواق اإلتحاد األوروبي

 

  

  

 

  

  

 



Sûreté
débat

Au forum
cabinet Sa

Hygiène 

Le Forum 
recomma

Plus de 40
étaientpré
Forum ara
au Libanp
d'agricult
les indust
se poursu

éaliment
arabe à 

, uneimporta
alam au dossi

arabe pour la
ndationscons

00 personnali
ésenteshier à
abe pour la sû
parl'Union des
ure au Liban 
ries alimenta
uivre encore a

taire : l’e
Beyrout

 

expérien
th 

ncelibanaaise au ccœur du 

 

ntereprésent
ier de la sûret

a sûretéalime
stituantunepo

itésofficielles
à Beyrouth au
ûretéaliment
s chambresar
(CCIAB), avec
aires et le Gro
aujourd'hui po

tationofficiell
téalimentaire

entairedevrai
olitique sanita

, économique
u Centre Adna
aire et le con
rabes et l'Unio
c le partenaria
oupe de l'écon
our la deuxiè

erévélatrice d
e. Photo Ibrah

taujourd'huiê
aire claire po

es et du mon
aneKassar po
trôle de qual
on des Cham
at du ministè
nomie et des 
mejournéeco

d’un intérêtg
him Tawil 

êtreclôturépa
ur les pays de

de des affaire
ur l'économie
ité. Un forum
bres de comm
relibanais de
travaux. Le fo
onsécutive, a 

randissantacccordé par le 

arl'émission d
e la région. 

es et de l'indu
earabe, pour 
m organisé po
merce, d'indu
 l'Économie, 
orum, dont le
revêtuuneim

de 

ustriealiment
l'inauguratio
ur la premièr
ustrie et 
l'Unionarabe
es travauxdoi
mportance 

aire, 
on du 
re fois 

 pour 
vent 

http://www.lorientlejour.com/�


touteparticulière, vu l'envergurerécemmentprise au Liban par le dossier de la sûretéalimentaire et la 
campagnegouvernementale à cesujet. 
« Il étaitclairque le Forum arabesur la sûretéalimentairedevait se tenircetteannée à Beyrouth, explique 
le chef de la CCIAB, Mohammad Choucair, à L'Orient‐Le Jour. Le plus important reste la participation au 
forum de nombreux experts venusd'Europe et du monde arabe, ce qui permettra un échanged'expertise 
qui profiterasurtout aux entreprises et aux commerceslibanais qui, malgrétoute la campagne qui a 
étéfaite et qui était de mise, ontsouventréussi à s'exporter à uneéchellerégionale et internationale. Au 
terme du forum, les pays arabesdevraientaboutir à unepolitiqueclaire en ce qui concerne la 
sûretéalimentaire, et qui consacre la collaboration entre les secteursprivé et public. » Des affirmations 
reprises par le secrétairegénéral de l'Union des chambresarabes, ImadChéhab, qui a assuréquece forum 
estinnovateur. « Nous avons beaucoup travaillé pour luiconféreruneenvergurearabe et internationale, a‐
t‐ildéclaré à L'Orient‐Le Jour. Il s'agit d'un sujet qui intéressel'ensemble des pays du monde arabe, et 
d'importantssujetsseront exposés lors de ce forum ainsique les pratiques les plus récentes en matière de 
sûretéalimentaire et les pratiqueslégales et techniques nécessaires. Le Libanpourravraiment en profiter 
pour améliorer la qualité de son industrie et les mesures de protection du consommateur pour 
encourager l'exportation, et le réseautage entre les participants et experts qui se fera en marge du 
forum ouvrira de nouvellesopportunités aux commerceslibanais. » 
Si les tables rondes qui se tiendrontaujourd'huidans le cadre du forum se pencherontsur des success 
stories arabes en ce qui concerne le contrôle de qualité, ainsiquel'agenda du secteur public en matière 
de sécuritéalimentaire, avec des interventions du ministre de la Santé Waël Bou Faour, du ministre de 
l'Environnement Mohammad Machnouk et du députéYassineJaber, membre de la commission 
parlementaire de la Santé, le premier jour du forum a surtoutmisl'accentsurl'aspectlégal de ce dossier, 
insistant sans surprise sur le côtélibanais : un premier panel dirigé par le secrétairegénéral du Conseil de 
l'unitééconomiquearabeMohamamd el‐Rabih, et comprenantune allocution du ministre du Tourisme 
Michel Pharaon, et un second panel dirigé par le ministre de l'AgricultureAkram Chehayeb. Pendant la 
journée, des intervenantsarabesonteuleur mot à dire sur le sujet, mêmesi le débatn'était pas ouvert au 
public. Les panels ontrappeléqu'auLiban la loisur la sûretéalimentaireest en voie d'être approuvée et 
qu'une institution centrale de régulationdevrait de ce fait êtrecréée, mêmesi des représentants de 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) 
ontnotéqu'untelorganismenécessitera dix ans pour devenirvéritablementeffectif, selon les chiffres de 
l'Onu. 

« Un dossier vital », rappelle Salam 
Le forum avaitétéouvertdans la matinée en présence du Premier ministreTammam Salam, du ministre 
de l'Économie Alain Hakim, du ministre Mohammad Machnouk, le présidenthonoraire de 
l'Uniongénérale des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture des pays arabesAdnaneKassar, 
de Mohammad Choucair, du président de l'Unionarabe pour les industries alimentairesHaytham el‐
Jafan, de l'ambassadrice de l'Unioneuropéenne Angelina Eichhorst, et du ministre Bou Faour qui 
avaitassurélors du lancement du forum il y a quelquesjoursque « l'expériencelibanaiseestdevenue un 
exemple pour le monde arabe ». 
Dans son allocution, Tammam Salam a salué la tenue de ce forum, « le thèmeétant vital et ayant des 
répercussions aux niveaux sanitaire, touristique, industriel et économique ». « Après des années de 



crises politiques, le secteuralimentaireestl'un des secteurs qui ont le plus souffert du relâchement de la 
poigne de l'État, ce qui a nécessité du cabinet le lancement de la campagne de sûretéalimentaire et la 
luttecontre la corruption », a ajouté le Premier ministre qui a saluél'adoption de la loi en question au 
sein des commissions et la proposition des ministères de la Justice et de la Santé, afin de mettre en 
place un parquet sanitaire. Il a enfinréitéré son appel à l'élection d'un président. 
De son côté, Haytham el‐Jafan a indiquéqu'environ 145 produitsarabesontétérefusésd'entrée en 2014 
aux États‐Unis. AdnaneKassar a toutefoisnotéque la proportion relative aux 
produitslibanaisparmicesproduitsétaitheureusementl'une des plus faibles. Quant à Angelina Eichhorst, 
elle a salué les efforts déployés par le cabinet Salam en ce qui concernece dossier, 
affirmanttoutefoisqu'« ilreste beaucoup à faire et l'UEestprête à aider ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخبر
  

  ابة أشدغذاء المواطن يخضع لمعايير رق: سالم
التعثر الذي يطال العمل الحكومي والجدل حول اآلليات الحكومية هما نتيجة خطيئة عدم انتخاب ”أكد رئيس الحكومة تمام سالم أن 

 .”الرئيس والتي لن تمحوها سوى أوراق نواب األمة
تنا وغذاء المواطن في لبنان بات بحال الحملة ثابته من ثوابت حكوم”وفي كلمة له خالل المنتدى العربي لسالمة الغذاء، شدد على ان 

 .”أفضل ويخضع لمعايير رقابة أشد
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