
15 آذار: اليوم العاملي لحقوق املستهلك 

الدكتور االن حكيم
وزير االقتصاد والتجارة

رم���زي���ة ه����ذا ال���ي���وم ك���ب���ي���رة، ف��ف��ي ال���ع���ام 1983، 
ص���ادق���ت ه��ي��ئ��ات األم����م ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى ال��م��ي��ث��اق 
الدولي لحقوق المستهلك الذي يتضمن ثمانية 
عالمنا وهي  في  المستهلك  تلخص حقوق  بنود 
ح���ق األم������ان، ح���ق االخ���ت���ي���ار، ح���ق ال��م��ع��رف��ة، حق 
التعويض،  ح��ق  المستهلك،  آراء  ال��ى  االس��ت��م��اع 
التثقيف  ح��ق  األس��اس��ي��ة،  ال��ح��اج��ات  تلبية  ح��ق 
وحق الحياة في بيئة صحية. وبما أننا نعتبر بأن 
ال��ه��دف األس��اس��ي ل��ه��ذه ال��ح��ك��وم��ة ه��و اس��ت��ع��ادة 
نجد  فإننا  وبمؤسساتها،  بالدولة  المواطن  ثقة 
م��ن ال��ض��رورة ال��ه��دف ال��ى ارض���اء المستهلك عبر 
بهدف  ال��م��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل  ال��ت��واص��ل بشفافية 
إش��راك المستهلك ووضعه في صورة شاملة عن 
كامل عملّية اإلنتاج من تصنيع وتوضيب وطرق 
إل��ى خلق نمط واع،  الحفظ وال��ت��وزي��ع مما ي��ؤدي 
المنتج. من هنا  ج��ودة  المستهلك تقييم  يجعل 
ض��رورة اتخاذ العديد من االج��راءات الفعالة التي 
تصون للمستهلك حقوقه وتسمح له باستعادة 

الشعور بالطمأنينة والثقة باالقتصاد الوطني.
رس��ال��ة  ه��ي  المستهلك  ح��م��اي��ة  أن  نعتبر  إن��ن��ا 
س��ام��ي��ة. ف��ال��م��س��ت��ه��ل��ك ه���و ع��ن��ص��ر أس���اس���ي في 
تحريك العجلة االقتصادية وزيادة النمو. وسالمة 
مسؤولية  ه��ي  المستهلك  وح��م��اي��ة  االس��ت��ه��الك 
إج���ت���م���اع���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر وت��ح��س��ي��ن س���ب���ل ال��ع��ي��ش 
وعلى  ك��م��ا  المجتمع  ع��ل��ى  م��ب��اش��رة  ينعكس  م��م��ا 

االقتصاد الوطني.
م���وض���وع ح��م��اي��ة المستهلك  ل����ذا ف��ق��د اح��ت��ل 

النصيب االكبر من عمل وزارة االقتصاد والتجارة 
ال��م��اض��ي، ون��ؤك��د بأنهسيبقى على  ال��ع��ام  خ��الل 
رأس أول���وي���ات���ن���ا ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة وم����ا إط���الق 
لألعوام  المستهلك  حماية  مديرية  استراتيجية 
ال��ق��ادم��ة ه���ذا االس��ب��وع خ���الل ح��ف��ل ي��ق��ام برعاية 

دولة رئيس مجلس الوزراء في السراي الحكومي، 
اال افضل دليل على ذلك. تفعيل دورنا في هذا 
المجال يرتكز على تنظيم العالقة بين المستهلك 
والتاجر على اسس العدالة االجتماعية، بعيدا عن 
كافة أشكال الغش في نوعية السلع والخدمات 

وال��ت��ي ت��ؤث��ر سلبا ع��ل��ى االق��ت��ص��اد ع��م��وم��ا. فإننا 
ن��س��ع��ى ع��ب��ر ال��ع��م��ل ال�������دؤوب إل����ى ت��ف��ع��ي��ل دور 
م��دي��ري��ة ح��م��اي��ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك، ال��م��ن��اط ب��ه��ا مهام 
مراقبة األسواق اللبنانية، التخاذ التدابير الالزمة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ أح���ك���ام ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��م��ن��ظ��م��ة لحماية 
ح���ق���وق ال��م��س��ت��ه��ل��ك وم��ك��اف��ح��ة ال���غ���ش ال��ت��ج��اري 
وت��وف��ي��ر م��ع��اي��ي��ر األم����ن وال���س���الم���ة وال����ج����ودة في 
السلع والخدمات االستهالكية عبر اتخاذ إجراءات 
ال��ف��ح��ص وال��ت��ح��ل��ي��ل ف���ي ال��م��خ��ت��ب��رات ال��م��ع��ت��م��دة 
للتأكد من مدى مطابقة هذه السلع للمواصفات 
ومنع  المنافسة  حماية  ال��ى  باإلضافة  القياسية، 
واألنظمة  للقوانين  ا 

ً
وفق االحتكارية  الممارسات 

المعمول بها.
توعية – مسؤولية – تواصل: ثالثية أطلقناها 
لنعمل بموجبها إذ إن زيادة وعي المستهلك حول 
ح��ق��وق��ه وواج��ب��ات��ه ت��س��اه��م ب��ش��ك��ل اس��اس��ي في 
مساعدته للحفاظ عليها ، فيشاركنا المسؤولية 
ف��ي ال��دف��اع عنها. وق��د وضعنا ف��ي م��ت��ن��اول يده 
الى  سعينا  ضمن  التواصل  شبكات  من  العديد 
ق 

ّ
يتعل م��ا  ك��ل  ح��ول  المستهلك"  "ث��ق��اف��ة  تعزيز 

بالسلع أو البضائع التي يستهلكها باإلضافة إلى 
بالتنسيق  لبرنامج توعوي شامل،  وضع األسس 
مع الشركاء االستراتيجيين من مؤسسات إعالمية 
وتربوية وجمعيات وهيئات ومؤسسات المجتمع 
اطالق  ويندرج  المجال.  ه��ذا  في  الفاعلة  المدني 
ال��خ��اص م��ن نشرة حماية المستهلك  ال��ع��دد  ه��ذا 
الذي يوزع مجانا مع صحيفة "النهار"، ضمن هذا 
الدائمين  الشركاء  مع  بالتعاون  وذل��ك  البرنامج، 

للوزارة في مجال التوعية.
مع اطيب التمنيات
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نشرة دورية تصدرها
وزارة االقتصاد والتجارة

المديرية العامة لالقتصاد والتجارة 
مديرية حماية المستهلك

برعاية 

شراكة استراتيجية 
مع المجتمع المدني 

سالمة الغذاء: بين ما 
نعتقد أنه صحيح والحقيقة.... 

يف اليوم العاملي: حماية املستهلك رسالة سامية
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في اطار تعزيز الشراكة 
مع المجتمع المدني ونشر 

ثقافة الجودة،اطلقت وزارة 
االقتصاد والتجارة برنامجًا 

لقبول الطالب المتطوعين 
لمساندة مراقبي مديرية 
حماية المستهلك. ولقد 

انطلقت المرحلة االولى عبر 
التدريب النظري لما يزيد عن 

150 طالبا متطوعا من كافة 
الجامعات اللبنانيةاستمرعلى 

مدى يومين في 30 و31 
كانون الثاني 2015 وحاضر 

خالله رؤساء الدوائر والخبراء 
في الوزارة. تاله مباشرة 
مشاركة المتطوعين في 

دوريات الرقابة اليومية على 
االسواق برفقة مراقبي 

الوزارة.

عليا عباس 
مدير عام االقتصاد والتجارة

ان موضوع حماية حقوق المستهلك يحظى باهتمام 
كبير من قبل ال���وزارة بل ان ه��ذه ال���وزارة تعتبره احد 
اهم مهامها لما له من تأثير كبير على صحة وسالمة 
المواطنين. ال سيما في موضوع األمن الغذائي الذي 
نعتبره ضمن القضايا االساسية التي تضعها المديرية 
لدى  أولوياتها  رأس  على  والتجارة  لالقتصاد  العامة 
القرارات. وفي ظل ما شهدناه  وضع الخطط واتخاذ 
اخيرا في هذا االطار، تأكد لنا اننا نواجه مشكلة كبيرة 
فمن شأنها  بأكمله،  ال��وط��ن  على  آث���اًرا سلبية  تترك 
ال  ال��ذي  االم��ر  المستهلك وصحته،  حياة  في  التأثير 
التجار  التساهل فيه اطالقا، وتؤثر سلبا على  يمكن 
كما على االستثمار األجنبي مما يعني انها تنعكس 

سلبا على نمو االقتصاد الوطني بشكل عام.
إن��ن��ا ن��ؤم��ن ب���أن ال��ع��الج ل��ه��ذه ال��ق��ض��ي��ة ي��ك��ون عبر 
للتعاون  مشتركة  عمل  وخطة  وطنية  استراتيجية 
بين جميع االطراف المعنية لتأمين الرقابة المستدامة 
آل��ي��ات للتأكد بشكل  ال��غ��ذائ��ي��ة ووض���ع  ال��م��واد  على 
البشري.  لالستهالك  دائم من سالمتها وصالحيتها 
كما وضع شروط ومعايير عمل واضحة تضمن التزام 
اتخاذها  ال��واج��ب  ال��ش��روط واالج����راءات  بتوافر  التجار 
خالل انتاج وتجهيز وتخزين أو توزيع الغذاء. وعليه 
وج���دن���ا ان����ه م���ن ال����ض����رورة ت��ف��ع��ي��ل ال���ش���راك���ة م���ا بين 
القطاعين العام والخاص للوصول الى نتائج ايجابية 

بهذا الملف.
أوال ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ن��ح��ن ن��س��ع��ى ال��ى 
ال���وزارات المعنية بالرقابة، من أجل  التكامل مع باقي 
نشر ثقافة الجودة وقد سعت وزارة االقتصاد والتجارة 

وال تزال منذ سنوات عدة الى التعاون مع باقي االدارات 
والمؤسسات العامة، وهي وضعت خبراتها وامكانياتها 
ف��ي تصرفهم ألن��ن��ا ن��ؤم��ن ب��أن��ن��ا ن���ؤدي ع��م��ل للخدمة 
العامة. وعليه تّم التشديد على دور البلديات االساسي 
في هذا الموضوع، وهنا ال بد وان نثمن ونشكر جهود 
بلدية،  ع��دده��ا 75  وال��ت��ي تخطى  ال��ب��ل��دي��ات،  جميع 
تعاونت بشكل كبير مع وزارة االقتصاد والتجارة منذ 
ما يزيد عن الثالثة اعوام بهدف مساعدتها على تطوير 
الصحية  المراقبة  بموضوع  عندها  القيميين  مهارات 
وتسيير دوري��ات مشتركة مع مراقبي مديرية حماية 
المستهلك للتأكد من سالمة الغذاء وفرض الشروط 

الصحية على كافة المؤسسات.
كما ان الوزارة سعت الى تفعيل التعاون مع القطاع 

الخاص، وما اطالقنا لهذا البرنامج اال افضل دليل على 
المدني  المجتمع  م��ع  التنسيق  بتفعيل  ال���وزارة  رغبة 
ل��الس��ت��ف��ادة م��ن ال��ط��اق��ات ال��ش��اب��ة ال��ك��ث��ي��رة المتوفرة 
القوانين  تطبيق  على  معاونتنا  بهدف  جامعاتنا  في 
عبر  سيما  ال  المستهلك  بحماية  المتعلقة  واالنظمة 
ال��دوري��ات  خ��الل  المديرية  لمراقبي  ال��ط��الب  م��واك��ب��ة 
الميدانية على سالمة  الرقابة  بأعمال  للقيام  اليومية 
السلع والخدمات، االمر الذي سيسمح بمضاعفة عدد 
الدوريات وتشديد الرقابة على االسواق والحفاظ على 

صحة المواطنين.
العملية  ب���دأوا مسيرة حياتهم  ال��ط��الب   ف��ه��ؤالء 
المجتمع، عملهم  ب��دور محوري في حياة  والمهنية 
العامة  للصحة  وقائي  أم��ن  بامتياز.  وقائي  أم��ن  هو 

ولسالمة الناس وحمايتهم من الغش والفساد في 
األس���ع���ار ك��م��ا ف��ي ال��ب��ض��ائ��ع وال���م���واد االستهالكية 
على أنواعها. يدخلون ميدان العمل بروح الشراكة 
م���ع ال��م��ج��ت��م��ع وال���ت���ط���وع م���ن أج���ل���ه. ي��ض��ع��ون على 
في  وتقنيات  علوم  م��ن  اكتسبوه  م��ا  التجربة  محك 
دراس��ات��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة. ه��م ال��وج��ه ال��م��ش��رق ل���إدارة 
ال��ع��ام��ة وإل��ي��ه��م ينظر ال��ن��اس ب��أم��ل كبير ف��ي غمرة 
ال��م��خ��اوف على صحتهم وس��الم��ة غ��ذائ��ه��م. ينتظر 
الناس منهم أن يحموا لقمة عيشهم، أن يكافحوا 
الهدر فهم بنظرهم إصالحيون بامتياز.انطلقوا في 
باألطفال،  ب��وط��ن��ه.ف��ّك��روا  المؤمن  بحماسة  عملهم 
مواطن  وبكل  بأهلهم  فّكروا  وبالفقراء.  بالمسنين 
يقع ضحية الغش في األسعار او في نوعية المواد 
االس��ت��ه��الك��ي��ة. ن��ح��ن ن��ث��ق ب��ه��م ون��راه��ن ع��ل��ى نجاح 
لتطويره  نسعى  وال����ذي  ال��ت��ط��وع��ي  عملهم  ت��ج��رب��ة 
وتثبيته على الرغم من ش��ّح ال��م��وازن��ات وق���رار عدم 

التوظيف.
ن��س��م��ع ال��س��ي��اس��ي��ون ي��ت��ح��دث��ون دوم����ًا ع���ن إش���راك 
الشباب في الحياة العامة وها نحن في وزارة االقتصاد 
وال��ت��ج��ارة ن��ق��رن ال��ق��ول ب��ال��ف��ع��ل ون��ف��ت��ح أم��ام��ه��م ب��اب 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي تنفيذ مهمات ه��ي م��ن صلب واج��ب 
ال���دول���ة ف���ي ح��م��اي��ة ح��ي��اة ال��م��واط��ن��ي��ن وم��ص��ال��ح��ه��م.
اإلدارة  مسيرة  ف��ي  ج��دي��دًا  ع��ص��رًا  نجاحهم سيدشن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وس��ي��ع��ط��ي م��ث��ااًل ل��م��ب��ادرات م��ش��اب��ه��ة. هم 
الرسمية  اإلدارة  ع��م��ل  تفعيل  ف��ي  وال��م��ث��ال  ال��ق��دوة 
بناء  على  ق��ادر  الجديد  الجيل  ب��أن  للجميع  ويبرهنوا 
دولة سليمة قوية شفافة وفاعلة وأن باستطاعته أن 

يرسم صورة جديدة للواقع اللبناني.
نأمل أن يكون هذا البرنامج مثااًل يحتذى به، وأن 
ت��ك��ون ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة م��ث��م��رة وم��ش��ج��ع��ة وان تعكس 
ال���ص���ورة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ع���ن وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة، 
وت��ف��ان على حماية  ال��ت��ي تعمل بصمت  ال����وزارة  تلك 
المرعية االجراء،  للقوانين واالنظمة  المستهلك وفقا 

بعيدا عن الضوضاء والحمالت االعالمية.

املتطوعون لدى مديرية حماية املستهلك: 
شراكة استراتيجية مع املجتمع املدني لتفعيل الرقابة
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اطالق استراتيجية وخطة عمل مديرية حماية املستهلك للعامين املقبلين

حماية حقوق املستهلك مدماك اساسي يف االصالح والنمو !

المهندس طارق يونس
مدير حماية المستهلك 

ول��م��ا ك���ان م���وض���وع ح��م��اي��ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك ق��داك��ت��س��ب 
أهمية كبيرة في السنوات األخيرة ال سيما مع انتشار 
إلى  أّدى  ال��ع��ال��م مما  ف��ي معظم دول  ال��ف��س��اد  ظ��اه��رة 
مطابقة  غير  بسلع  وت��زوي��ده��م  المستهلكين  خ���داع 
للمواصفات. وحيث ان الرغبة في الربح السريع دفعت 
الخدمات  وم��ق��دم��ي  والمنتجين،  ال��ت��ج��ار  م��ن  ال��ع��دي��د 
الت���ب���اع أس��ال��ي��ب غ��ي��ر م��ش��روع��ة ل���إث���راء ال��س��ري��ع عبر 
استخدام وسائل الغش والخداع المختلفة مما يفرض 
دورا هاما على الجهات المعنية بالرقابة وحماية حقوق 

المستهلك.
التعبير،  القاء الضوء على عنصري  بداية ال بد من 
هي  ف��ال��ح��م��اي��ة  ث��ان��ي��ا.  والمستهلك  أوال  ال��ح��م��اي��ة  أي 
القيام باإلجراءات اآليلة الى منع االذى والحاق الضرر 
وحصول الشخص على حقه أو حصوله على التعويض 
المناسب للضرر الذي لحق به واتخاذ االجراء القانوني 
بحق الجهة المسببة لألذى أو الضرر أو التي حالت دون 
الحصول على الحق أو التعويض المناسب عن الضرر. 
المعنوي،  او  الطبيعي  الشخص  فهو  المستهلك  أم��ا 
على  الحصول  تبغي  التي  الجماعة  أو  الفرد  الشخص 

سلعة مهما كان نوعها أو خدمة مهما كانت غايتها.
م��ن ه��ن��ا ، ف���إن ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي ت��ه��دف ال���ى حماية 
الوظائف ألنها ترتب تأمين  المستهلك هي من أهم 
ظ������روف ع���ي���ش ك���ري���م���ة ل���ل���م���واط���ن وت���أم���ي���ن م��ص��ال��ح 
الناتجة  االقتصادية  األث��ار  الى  اضافة  المستهلكين 
عنها. وإن الهيئة او االدارة المنوط بها تلك الوظيفة 
ون��ع��ن��ي ب��ه��ا ف���ي ل��ب��ن��ان م��دي��ري��ة ح��م��اي��ة المستهلك 
والمصالح االقليمية في المحافظات يقع على عاتقها 
م��س��ؤول��ي��ات ك��ب��ي��رة وك��ث��ي��رة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق االه�����داف 

المرجوة.
إال أن هذه الهيئات أو االدارات المنوط بها مهمة  
الحماية ال يمكنها أن تقوم بدورها بالشكل المطلوب 
وتحقيق االهداف المرجوة، اال اذا توفرت لها العناصر 
ال��ب��ش��ري��ة )ال��م��راق��ب��ي��ن( وال��وس��ائ��ل ال��م��ادي��ة )االل��ي��ات 
ال��م��ه��ام م���ن ت��ج��ه��ي��زات ووس��ائ��ل  ال��م��ط��ل��وب��ة لتنفيذ 
القانونية  والوسائط  لوجستية(  أو  تقنية  أو  يدوية 
العامة  االح��ك��ام  ترعى  وقوانين  ومراسيم  ق���رارات  م��ن 

والخاصة في تنفيذ المهام.
ف���ال���ه���دف االس����اس����ي م���ن ان���ش���اء م���دي���ري���ة ح��م��اي��ة 
المستهلك كوحدة ادارية في وزارة االقتصاد والتجارة 
وك��ج��ه��از رق���اب���ي، ه���و ال��ت��ث��ب��ت م���ن ص��الح��ي��ة ون��وع��ي��ة 
وس��الم��ة ال��س��ل��ع وال س��ي��م��ا ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة وج���ودة 

ال��خ��دم��ات وم��راق��ب��ة االس��ع��ار وق��م��ع ال��غ��ش وال��ح��د من 
ضبط  محاضر  وتنظيم  المخالفات  وضبط  االحتكار 
واتخاذ االجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين 
والتجار  الخدمات  ارش��اد وتوعية مقدمي  الى  اضافة 
والمستهلكين. وقد دأبت الوزارة، من خالل المديرية 
طاقاتها  بأقصى  العمل  على  االقليمية،  والمصالح 
ضمن الصالحيات المعطاة لها لتنفيذ هذه المهام.  

وتحقيق  عملها  تفعيل  على  منها  وح��رص��ا  ل��ذل��ك 
اكبر ق��در ممكن م��ن االن��ج��ازات ف��إن وزارة االقتصاد 
لألعوام  استراتيجية  الى وضع خطة  والتجارة سعت 
ال���ق���ادم���ة، س��ي��ص��ار ال���ى إط��الق��ه��ا ض��م��ن ح��ف��ل تحت 
رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء االستاذ تمام سالم 
لحقوق  العالمي  ال��ي��وم  بمناسبة  الكبير  ال��س��راي  ف��ي 

المستهلك هذا العام.
ه����ذا ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي ل���ألع���وام ال��ق��ادم��ة، 
الذي يراعي الموارد والمعوقات الداخلية والخارجية 
تبدأ  العمليات  م��ن  مجموعة  ف��ي  يتمثل  للمديرية، 
اليها  للوصول  المديرية  التي تهدف  الصورة  برسم 
التي  األه����داف  ث��م تحديد  ال��ق��ري��ب،  المستقبل  ف��ي 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال����ص����ورة، وص������واًل إل��ى 
هذه  بتحقيق  الكفيلة  وال��وس��ائ��ل  االستراتيجيات 

األهداف.

ان ه���ذه ال��خ��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ا ه��ي اال ن��ت��اج أو 
م��خ��رج��ات ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ت��ي 
ارتكزت الى الية التحليل الرباعي أو البيئي أي تحليل 
ن��ق��اط ال��ق��وة والضعف وال��ت��ه��دي��دات وال��ف��رص؛ التي 
ت��ه��دف إل���ى ت��ق��ي��ي��م ودراس������ة ال���وض���ع االس��ت��رات��ي��ج��ي 
الحالي للمديرية للتعرف على نواحي القوة والضعف 
ف��ي��ه��ا وف����رص ال��ت��ط��وي��ر ال��م��ت��اح��ة ل��ه��ا وال��ت��ه��دي��دات 
الخطط  ق��د تتعرض لها مما س��اع��د على وض��ع  ال��ت��ي 
التنفيذية التطويرية للمديرية. كما انها تهدف الى 
القائم لديها  ال��وض��ع  وال��ت��ع��ّرف على  ال��ج��ودة  تحسين 
من حيث جوانب القوة التي ينبغي تطويرها وجوانب 
القصور التي تحتاج إلى مزيد من االهتمام، وذلك وفق 
معايير الجودة التي أعدتها المديرية العامة لالقتصاد 

والتجارة.
فانطالقا  من رسالة مديرية حماية المستهلك التي 
تشدد على ضرورة الوصول إلى إطار عمل متطور في 
خالل  م��ن  وذل���ك  المستهلك،  مصلحة  لضمان  لبنان 
مطلع  المستهلك  فيها:  يصبح  مرحلة  لبلوغ  السعي 
على حقوقه ويثق بدور المديرية في حمايته، المحترف 
مطلع على واجباته ويلتزم بالقوانين واالنظمة المرعية 
االجراء، كافة المؤسسات التجارية مراقبة بشكل دوري 
ويتم التأكد من التزامها تطبيق احكام قانون حماية 
سويا  تتعاون  المعنية  االط���راف  وجميع  المستهلك، 
وتسعى بشكل دائم لزيادة الكفاءة والفعالية بهدف 

تحسين الخدمات لحماية المستهلك.
وع��ل��ي��ه ف��ق��د ت���م ت��ح��دي��د ال���غ���اي���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ض��رورة  على  ترتكز  التي  المستهلك  حماية  لمديرية 
تأمين سالمة الغذاء، محاربة اإلعالنات الخادعة، التأكد 
من جودة البضائع، مكافحة الغالء واالحتكار وارتفاع  
المستهلك حول  توعية  والخدمات،  البضائع   أسعار 
��دة وآل��ي��ة 

ّ
ح��ق��وق��ه وواج��ب��ات��ه، م��ح��ارب��ة ال��ب��ض��ائ��ع ال��م��ق��ل

م��ك��اف��ح��ت��ه��ا، م��م��ا س��ي��س��م��ح ب��ت��ع��زي��ز ث��ق��ة المستهلك 
بالمديرية.

وقد تم استخراج االهداف المفترض تنفيذهاخالل 
هذه المدة للوصول الى هذه الغايات االستراتيجية، 
بتقييم  ل��ل��م��دي��ري��ة  ستسمح  ال��ت��ي  االداء  وم���ؤش���رات 
ادائها بعد انتهاء العامين، والتأكد من التزامها المسار 
الصحيح الذي يؤدي فعال الى ضمان بيئة آمنة وتجارة 
ار على حد  عادلة ومنصفة بالنسبة للمستهلكين والتجَّ

سواء.

رازي الحاج
خبير اقتصادي

م���ادة لالستهالك،  المستهلك"  "ح��ق��وق  أض��ح��ت  ه��ل 
"الحقوق"  وتتبدد  ك��ان؟ تتهدد فيها  اي  يتجاذبها 
"ال����واج����ب����ات" ب���م���زاي���دات وي��ه��ل��ك ف��ي��ه��ا ال��م��س��ت��ه��ل��ك 
أو ي���ك���اد؟  ه��ل ف��ع��ال" ي��ق��ع المستهلك وح���ي���دا" في 
ان  ق��ّوة؟  وال  له  والمفسدين، ال حولة  الفساد  شباك 
ه���ذه االس��ئ��ل��ة ت��ب��دو ال��ي��وم أك��ث��ر م��ن أي وق���ت مضى 
مشروعة، بعد ما ظهر للعيان حال من الفوضى تلف 
ل��ه م��ن غش  واق���ع المستهلك ف��ي لبنان وم��ا يتعرض 
وعدم تطابق للموصفات القياسية في سلع اساسية 
المواطنيين  لجميع  االستهالكية  السلة  ضمن  تقع 

والسكان على االراض اللبنانية. 
ان وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة وه��ي ال����وزارة المعنية 
بواقع  فيها  المستهلك  حماية  م��دي��ري��ة  عبر  م��ب��اش��رة 
لوضع  الفائتة  السنين  ف��ي  ع��م��دت  ق��د  المستهلك، 

استراتيجية جديدة لحماية المستهلك تقع في ثالثة 
ومحور  محور تشريعي،  رقابي،  محور  رئيسية:  محاور 
ت��ث��ق��ي��ف��ي وارش��������ادي، ح��ي��ث ن��ج��ح��ت م��دي��ري��ة ح��م��اي��ة 
المستهلك في فرض توازن تعاقدي بين المستهلك 
وال����ط����رف االخ�����ر ف���ي ع��ق��د اإلس���ت���ه���الك. ل��ك��ن ل��ه��ذه 
االستراتيجية شركاء ونجاحها يتوقف في تكامل عمل 
الشركاء وليس في تنافسهم وأو تخاذلهم في تطبيق 
القوانين أو حتى في سّنها. والشركاء كثر من الوزارات 
المعنية الى المؤسسات الرسمية وعلى رأسها مجلس 
والقضائية  االمنية  المؤسسات  الى  باالضافة  النواب 
وصوال الى المستهلك الشريك االساسي في لعب دور 

المراقب والمحاسب. 
للمستهلك  ال��ح��دي��ث  االق���ت���ص���ادي  ال��م��ف��ه��وم  ان 
يتخطى كونه يقع في أخر دورة االنتاج واالستهالك 
ب���ل  ي��ت��خ��ط��اه ليصبح ال��ض��ام��ن وال��ض��اب��ط وال��م��وج��ه 
والمحرك للسوق، اي عنده تبدأ الدورة االقتصادية 
المستهلك وصون  ان حماية  لذلك  تنتهي.  وعنده 

ح��ق��وق��ه ه���ي ال���م���دم���اك ال��رئ��ي��س��ي ف���ي اع�����ادة ثقته 
بدولته وباقتصاده، فيعود ليلعب دوره في تنشيط 
االس���ت���ه���الك وت���ع���زي���ز ال��م��ن��اف��س��ة ب���ي���ن ال��م��ن��ت��ج��ي��ن 
المفهوم  ه��ذا  ان  والسعر.  النوعية  في  والمحترفين 
ال���ح���دي���ث ه���و ال��ك��ف��ي��ل ب��ج��ع��ل ال��م��س��ت��ه��ل��ك ش��ري��ك��ا 
اساسيا في عملية االصالح والتصحيح، اصالح بنيان 
وتصحيح  والمحاسبة،  المراقبة  على  القادرة  الدولة 
بسبب  اص��ال  المتباطئة  االستهالكية  الحركة  مسار 
االن���ك���م���اش االق���ت���ص���ادي ال����ذي ي��م��ر ب���ه ل��ب��ن��ان منذ 
يكون  ما  غابا  نمو طفيف،  بسبب تسجيل  سنوات 
بسبب اج��راءات مالية حكومية وليس نموا" ناجما" 
عن تكبير حجم االقتصاد أو استقطاب استثمارات 
المستهلك  فاستعادة  ج��دي��دة.  داخلية  أو  خارجية 
وبنزاهة  أو خدمات  الوطني من سلع  باالنتاج  الثقة 
ضحية  غالبا"  يقعون  الذين  والمستوردين،  التجار 
يصبح  حيث  تطبيقها  وكيفية  القوانيين  ج��ه��ل  
الغش ناجما" عن سوء فهم أكثر منه عن سوء نّية، 

اس��ت��ع��ادة ال��ث��ق��ة ه���ذه كفيلة ب��وض��ع م��دم��اك للنمو 
االقتصادي وتعميم ثقافة االصالح ومحاربة الفساد 
التي  التوعية  ح��م��االت  ف��ي  وال��م��ش��ارك��ة  التبليغ  عبر 
المنزل والمدرسة والتي تسهم في  غالبا" تبدأ في 
تنشئة جيل حّي بمواطنيته وبحسه االجتماعي. وهنا 
التشديد على وج��وب تطبيق مبدأ  باعادة  لنا  ال بد 
المحاسبة عبر المؤسسات القضائية والتي ال بد من 
تخطي خطوة جدية نحو تفعيل محاكم المستهلك 
القادرة على تبيان الحقائق وتطبيق القوانين دون 

ابطاء أو تميع أو تقزيم. 
اخ����ي����را" ه��م��ن��ا ان ي�����درك ال��م��س��ت��ه��ل��ك ان����ه م��واط��ن 
ت��الزم��ا"  ب��ي��ن ح��ق��وق��ه وواج���ب���ات���ه  أوال" وأخ����ي����را" وان 
ايها  ال��واط��ن ودول��ت��ه، فيا  وتكافال"، تماما" كما بين 
ب����دون ان��ف��ع��ال،  ال��م��واط��ن ت��ع��ال ن��ت��ف��اع��ل  المستهلك 
وم��وِح��دة، نبني عالقات  م��وح��دة  ف��ي مفاهيم  نتالقى 
مستقرة ومستمرة تحكمها الثقة والشفافية وسالمة 

الممارسات !
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د. ايلي بو يزبك 
خبير في العلوم الغذائية
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حول  المواطنون  يتداولها  التي  المعلومات  بعض  ان 
الغذاء قد تكون غير دقيقة تّم توارثها دون أن تكون 
المقال سنتطرق  ه��ذا  ف��ي  مبينة على أس��س علمية. 
تسليط  بغية  وتصويبها  المعتقدات  تلك  أب���رز  ال���ى 
عندما  دقيقة  المفاهيم  تكون  أن  أهمية  على  الضوء 
يتعلق األمر بسالمة األغذية، لما لها من أثر على حياتنا 

اليومية.
1. من المعروف أنه إذا كان الطعام جيدا" ومقبول 

الشكل، فهذا يعني انه آمن لألكل ولكن...
ال تعتمد على حاسة الشم والتذوق والنظر لتقييم 
سالمة الطعام، اذ أن عدد قليل من بعض الجراثيم قد 
يسبب تسمما" غذائيا" دون تغيير في شكل، لون، 

رائحة ومذاق الطعام.
2. أغلب األشخاص يعتقدون أنه اذا أصبت بمرض 
جراء تناول الطعام، فهذا يعني أن السبب متّصل بأخر 

طعام قمت بتناوله ولكن... 
قد تستغرق فترة ظهور عوارض المرض من نصف 
ساعة ال��ى 6 أسابيع ج���راء ت��ن��اول طعام غير آم���ن، فال 

يمكن الجزم دائما" وتحديد مصدر التلّوث.
لنا نتيجة  ي��ح��دث  م��ا يمكن أن  3. نعتبر ان أس���وأ 
االصابة باألمراض المنقولة باألغذية هو اضطراب في 

المعدة فقط ولكن...
قد يتدهور الوضع الصحي تدريجيا" كي يصل الى 

اعاقات دائمة في بعض االحيان أو حتى الوفاة.
4. يقولون أّن التعّرض للتسّمم الغذائي قد يصيب 
جميع من هم حول المائدة أو ال يصيب أحدا" ولكن...

تعاني بعض الفئات من الناس من خطر أعلى في 
التعّرض للتسّمم الغذائي، وهي تشمل : المرأة الحامل، 
ال��ذي��ن يعانون من  األط��ف��ال، كبار السن واالش��خ��اص 
ضعف في جهاز المناعة. فمن الممكن للطبق نفسه أن 

يؤثر على بعض األشخاص دون غيرهم.

5. ف��ي أغ��ل��ب األح��ي��ان نعتقد أن االص��اب��ة ب��أل��م في 
المعدة والغثيان، والتقيؤ أو حتى االسهال هي نتيجة 
لسوء في الهضم أو البرودة أو حتى الرشح، وال عالقة 

لها بالطعام ولكن....
يجب عدم المزج بين العوارض التي تصيب الجهاز 
التنفسي،  الجهاز  تصيب  التي  وال��ع��وارض  الهضمي 
ال��ع��وارض نتيجة  فهناك احتمال كبير أن تكون تلك 
التسمم الغذائي علما" أن الجراثيم حاليا" أصبحت أكثر 
عدائية" وخطر التلوث ارتفع مع تغّير نمط العيش لدى 

المواطنين.
المدّونة  الصالحية  م��دة  ان  عليه  المتعارف  من   .6
على المنتج هي فترة صالحيته قبل وبعد فتح العبوة 

ويمكن استخدامه طوال هذه المدة ولكن...
ان ف��ت��ح ع���ب���وة ب��ع��ض أن������واع ال��م��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
مثال"(  وال��ص��ل��ص��ات  العصائر  الحليب،  )كالمايونيز، 
ي���س���ّرع ف���ي ت��ل��ف��ه��ا ك��ون��ه��ا ت��ت��ع��رض ل���ل���ه���واء ل����ذا من 
المستحسن تناولها بأسرع وقت ممكن وعدم اعتبارها 
آمنة ط��وال مدة الصالحية المذكورة عليها، علما" أن 
ال��ى فترة االستهالك بعد  المحترفين يشيرون  بعض 

فتح العبوة، فيجب التنّبه لها.
7. ان العروض الخاصة على المنتجات الغذائية 

ك��ث��ي��رة وم���غ���ري���ة، ف���ال م��ش��ك��ل��ة م���ن ش������راء تلك 
المنتجات بكميات كبيرة ولكن...

ان ق������رب ان����ت����ه����اء م������دة ال���ص���الح���ي���ة ه��و 
السبب للعديد من العروض الخاصة على 
وجب  ل��ذا  الموّضبة.  الغذائية  المنتجات 
ع���دم ش���راء كمية ك��ب��ي��رة ل��ي��س بقدرتك 

اس���ت���ه���الك���ه���ا خ�����الل م����ا ت��ب��ق��ى م����ن ف��ت��رة 
زمنية قبل انتهاء صالحيتها فتضطر الى 
رميها او تقوم بتناولها دون التنّبه أن مدة 

صالحيتها انتهت.
أن��ه، ولسالمة المنتج، يجب  8. من المعروف 

غسل الدجاج واللحوم الحمراء والسمك قبل عملية 
الطهي ولكن...

ان غسل الدجاج واللحوم الحمراء والسمك هو أمر غير 

ضروري وغير مطلوب، كون تلك العملية قد تؤدي الى 
نشر الجراثيم الموجودة على اللحوم وتلويث األسطح 
أو األوان��ي أو المنتجات األخ��رى الموجودة على مقربة 

من اللحوم.
9. ن��ع��ت��ق��د أن����ه ال ل�����زوم ل��غ��س��ل وت��ع��ق��ي��م ال��خ��ض��ار 

والفاكهة اذا كّنا سنقوم بتقشيرها ولكن...
ألن����ه م���ن ال��س��ه��ل ن��ق��ل ال��ج��راث��ي��م ال���م���وج���ودة على 
القشرة الخارجية خالل عملية تقشير وتقطيع الفاكهة 
والخضار، فمن المهم أن يتم غسل كل المنتجات، حتى 

لو كّنا سنقوم بتقشيرها.
10. ي��ط��ل��ب م��ن��ا دائ���م���ا"، ول��ض��م��ان س��الم��ة عملية 
التحضير، استخدام القفازات )الكفوف( المصنوعة من 

البالستيك طوال فترة التحضير ولكن...
بالرغم من ما نشعر به من أمان عند ارتداء القفازات، 
ف��ان استخدامها بشكل خ��اط��ئ ق��د ي��ك��ون أخ��ط��ر من 
الملوثات  لنقل  م��ص��در  فهي  النظيفة.  غير  األي����دي 

الجراثيم  تنمو  ر كما 
ّ
التذك فيجب  بسهولة.  عليها 

ب���أن اس��ت��خ��دام ال��ق��ف��ازات ه��و لحماية ال��م��أك��والت من 
األيدي وليس العكس.

الفّعال  الطهي  عملية  م��ن  التأكد  ان  يقولون   .11
للحوم يتّم من خالل التأكد أن لون اللحم أصبح داكنا" 

من الخارج والداخل ولكن ...
ان تغّير لون اللحوم ال يدل دائما" على أنها أصبحت 
الفضلى  الطريقة  ان  آم���ن.  وبشكل  ج��ي��دا"  مطبوخة 
للتأكد من نضجها هو من خالل استخدام ميزان لقياس 
الحرارة حيث يجب أن تتعدى الحرارة الداخلية لقطعة 

اللحم ال� 74 درجة مئوية . 
أبقينا الطعام  اذا  أن��ه ال مشكلة  ال��م��ع��روف  م��ن   .12
خارج البراد لفترة تتعدى الساعتين، كونه سيتم اعادة 

تسخينه الحقا" مما سيجعله آمنًا ولكن...
ص 

ّ
بعض الجراثيم قد تفرز سموما"ال يمكن التخل

منها حتى عند اعادة تسخين الطعام على درجة حرارة 
مرتفعة جدا".

13. أغلب األشخاص يعتبرون أنه يمكننا تخزين 
الى  وتناوله الحقا"  ال��ب��راد  الطعام في  من  تبقى  ما 
ير باللون او 

ّ
حين ظهور عالمات التلف عليه كتغ

الرائحة ولكن...
ان ال��م��دة اآلم��ن��ة ل��ت��ن��اول م��ا تبقى من 
الطعام )وبخاصة الرز المفلفل(، أكان 
محضرا" في المنزل أم ال، يجب أن 
ال تتعدى ال� 3 أي��ام. يجب عدم 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��رات في 
شكل، ف��ي ل��ون أم ف��ي رائحة 
كما  سالمته  لتقييم  المنتج 

ذكر سابقا".
ع��ل��ى يقين بكل  ك��ن��ت  اذا 
ما تّم ذك��ره سابقا" أو تنّبهت 
ألم��ور جديدة كانت غائبة عنك، 
فحسنا" تفعل بنشر تلك األفكار 
ب��ي��ن أف�����راد م��ج��ت��م��ع��ك، ألن���ك تعلم 
األن الفرق بين ما نعتقد أن��ه صحيح 

والحقيقة. 

م. تانيا ابي الحسن
خبيرة في العلوم الغذائية 

أص��ب��ح��ت ع��ب��ارة "غ��ي��ر م��ط��اب��ق ل��ل��م��واص��ف��ات" الشغل 
الشاغل للبنانيين في االونة االخيرة. فماذا تعني هذه 
العبارة ؟ وهل هي مفهوم جديد ام انه مفهوم علمي 
يقعفيصلب عمل الجهات الرقابية والوزارات وأساس 
ي��ك��ون  ان  ي��م��ك��ن  وك��ي��ف  وال��م��ن��ت��ج��ي��ن؟  للمصنعين 

للمصنع والمنتج مواصفات على حد سواء؟ 
بل  ج��دي��دا  مفهوما  ليس  ال��م��واص��ف��ات  مفهوم  ان 
ه��ي ال��م��رج��ع العلمي وال��م��س��ت��ن��د ال��ق��ان��ون��ي ف��ي كافة 
المستهلك  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون  ف��ي��س��ت��ن��د  ال��ت��ش��ري��ع��ات، 
رق��م 659 الصادر ع��ام 2005 عليها في كافة م��واده 
كالمادة 42 منه: "على المحترف أن يمتنع عن التداول 
بسلعة أو خدمة ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة". 
هي  بالتالي:  القانون  ه��ذا  "المواصفات"في  ��ع��ّرف 

ُ
ت و 

ال��ت��ي تحدد  ال��م��واص��ف��ات وال��ق��واع��د الفنية اإلل��زام��ي��ة 
وأنظمة  اإلنتاج  أو طرق  المنتج  أو  الخدمة  خصائص 

اإلدارة )...( وتكون المطابقةلها إلزامية.
ان  رق���م 2 :1996،   ISO / IEC دل��ي��ل وب��ح��س��ب   
وتقرها  العام  باالتفاق  توضع  وثيقة  هي  المواصفة 
جهة معترف بها. هذه الجهة في لبنان هي مؤسسة 
اللبنانية - ليبنور-مؤسسة  المقاييس والمواصفات 

مهام  وح��ده��ا  وتتولى  الصناعة  ب���وزارة  ترتبط  عامة 
وض���ع ال��م��ق��اي��ي��س وال��م��واص��ف��ات ال��وط��ن��ي��ة ون��ش��ره��ا 
وتعديلها وإلغائها وبيعها، كما المشاركة في وضع 
لبنان في  وتمثيل  واإلقليمية،  الدولية  المواصفات 
المواصفات  توضع  والتقييس.  المواصفات  حقل 
والمقاييس وتناقش وتصاغ في لجان فنية تؤلفها 
ال��م��ؤس��س��ة وي���ش���ارك ف��ي��ه��ا  م��م��ث��ل��ون ع��ن ال�����وزارات، 
اإلدارات الرسمية، المختبرات، الجامعات، النقابات، 
ات���ح���اد غ���رف ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة وال����زراع����ة وجمعية 
المنظمات  والمستوردين،  المصنعين  الصناعيين، 
الجهات  الفاو،.....( وغيرها من  )اليونيدو،  العالمية 
المواصفات  ك��ون  ال��م��واص��ف��ة  م��وض��وع  ف��ي  المعنية 
مستهلكين  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  ت��راع��ي جميع  ان  يجب 
وم��ص��ن��ع��ي��ن وم��ن��ت��ج��ي��ن وت���ّج���ار م����ع  اإلس���ت���ن���اد على 
  ISO النتائج األكيدة للعلم والتقنية والتجربة )دليل
IEC / رقم 2 :1996( واللجوء إلى التوافق في أعمال 
الحفاظ  م��ن  ذل��ك  إل��ى  باإلضافة  يمّكن  المواصفات 

على وجهات نظر الجميع. 
تعتمد المؤسسة في اعداد المواصفات وبحسب 
كتلك  الدولية  المواصفات  على  منها،  كل  طبيعة 
ال���ص���ادرة ع��ن ل��ج��ن��ة ال��دس��ت��ور ال��غ��ذائ��ي والمنظمة 
مبدأ  م��ن  وه���ذا  وغ��ي��ره��ا،   ISO للتقييس ال��ع��ال��م��ي��ة 
ال��ع��ال��م��ي��ة وم��ن��ع��ًا للمعوقات  ل��ل��م��واص��ف��ات  م��ة  ال��م��واء

ال��ت��ج��اري��ة. ك��م��ا ي��ص��ار ال���ى اج����راء دراس�����ات وأب��ح��اث 
م���ي���دان���ي���ة ل��ت��ت��م��اش��ى ال���م���واص���ف���ات م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
طبق المواصفات 

ُ
وخصوصيات السوق المحلي اذ ت

على المنتجات المحلية والمستوردة.
مواصفات  ن��واع��ه��ا:  بحسبا  ال��م��واص��ف��ات  تختلف 
التصنيع،  م��م��ارس��ات  النظافة،  م��م��ارس��ات  المنتج، 
والمطابقة  ال��ج��ودة...  بنظم  المتعلقة  المواصفات 
لكل منها تختلف عن اآلخرى. فمواصفات المنتجات 
ت��ش��م��ل ت��ع��ري��ف ال��م��ن��ت��ج وخ��ص��ائ��ص��ه ال��ف��ي��زي��ق��ي��ة 
وال��ص��ح��ي��ة، ط���رق ح��ف��ظ ال��م��ن��ت��ج، ال��م��واد المسموح 
إضافتها اليه، بطاقة المعلومات البيانية...، وبالتالي 
عدم المطابقة ألحد هذه البنود يجعل المنتج "غير 
ان  بالضرورة  يعني  ال  هذا  للمواصفة"ولكن  مطابق 
ع قد  المصنِّ ان يكون  يمكن  بل  غير سليم  المنتج 
اخفى معلومات عن المستهلك  ام عّدل في المنتج، 
ف��م��خ��ال��ف��ة متطلبات  ال���غ���ش.  ب��ق��ص��د  او  ع���ن ج��ه��ل 
المنتج قد  الدسم في  ام نسبة  البيانية  المعلومات 
ال تسبب أذى مباشر للمستهلك وبالحالتين يكون 

المنتج غير مطابق للمواصفة. 
أم����ا ف���ي ال��م��ص��ن��ع، ف��ال��م��ط��اب��ق��ة ت���ك���ون ل��م��ع��اي��ي��ر 
النظافة، معايير التصنيع... التي من شأنها ان تؤثر 
على سالمة وجودة اإلنتاج. وهذا ينطبق على النقل، 

العرض، التخزين وكافة مراحل تداول المنتجات.

وهنا ضرورة التمييز بين سالمة المنتجات وجودة 
مصادر  جميع  تشمل  المنتج  فسالمة  المنتجات. 
األخ���ط���ار ال��م��ب��اش��رة وغ��ي��ر ال��م��ب��اش��رة وال���ت���ي تجعل 
المنتج مضر بصحة وسالمة المستهلك على المدى 
المباشر )الجراثيم الممرضة...( ام البعيد )متبقيات 
المبيدات، المعادن الثقيلة...(. أما جودة المنتجات 
فتعني الصفات التي تؤثر في تقييم المستهلكين 
لها وممكن ان تكون ظاهرة )اللون...( او غير ظاهرة 

)محتوى المواد الصلبة، المواد الدهنية...(.
الجهات  المشّرعين،  للمصّنع،  مهمة  المواصفات 

الرقابية والمستهلك على حد سواء.
فهي دليل للمصنع النتاج يتماشى مع متطلبات 
الصحة وال��رف��ع م��ن مستوى ال��ج��ودة، وت��ه��دف الى 
اساس  هي  العادلة.كما  غير  المنافسة  من  حماية 
ل��ل��ت��ش��ري��ع وم��رج��ع ل��ل��م��راق��ب��ة وك���ل ذل���ك ي��ص��ب في 

مصلحة اإلقتصاد الوطني  وحماية المستهلك.
ف������ان ك����ان����ت ال���م���ط���اب���ق���ة ل���ل���م���واص���ف���ات ت��ض��م��ن 
ال���ج���ودة األس��اس��ي��ة وس���الم���ة ال��م��ن��ت��ج��ات ف���ي ك��اف��ة 
مسؤولية  تبدأ  وال��ت��داول،  والنقل  التصنيع  مراحل 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى س���الم���ت���ه ب��ات��ب��اع��ه 
فالمنتج  المناسب.  والحفظ  اإلستعمال  ارش���ادات 
"المطابق للمواصفات" هو سليم الى ان يصل الى 

المستهلك.

سالمة الغذاء: بين ما نعتقد أنه صحيح والحقيقة.... 

املواصفات الوطنية واملطابقة لها
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التعاون مع البلديات لتفعيل الرقابة حول الشروط العامة لصحة الغذاء 
دانيا الخوري وماريز الشامي 

مراقبتان في مديرية حماية المستهلك 

في اط��ار تفعيل ال��دور الرقابي ح��ول موضوع سالمة 
ال����غ����ذاء ف���ي ك���اف���ة ال���ب���ل���دي���ات ع��ل��ى ج��م��ي��ع األراض�����ي 
اللبنانية، وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين 
قامت  البلديات،  مع  العامة وال سيما  اإلدارات  جميع 
وزارة االقتصاد والتجارة – مديرية حماية المستهلك 
المراقبين  م��ع  مشتركة  دوري�����ات  وتسيير  ب��ت��دري��ب 
بمسح  للقيام  البلديات  داخ���ل  وال��ش��رط��ة  الصحيين 
شامل لجميع المؤسسات التي تتولى تحضير وتقديم 
المأكوالت للمستهلكين والتأكد من التزامها الشروط 
الضرورية للحفاظ على سالمة الغذاء المنصوص عليها 

في القوانين المرعية االجراء.
ه��دف��ت ال����وزارة م��ن خ��الل ال����دورات التدريبية إلى 
العامة  المبادئ  على  البلدية  الشرطة  تعريف عناصر 
الصحيحة  واألس��ال��ي��ب  المستهلك،  ح��م��اي��ة  ل��ق��ان��ون 
داخل  ال��غ��ذاء  على سالمة  والحفاظ  للرقابة  والعلمية 
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ج��اري��ة وب���األخ���ص ت��ل��ك ال��ت��ي تتولى 
وذل��ك  للمستهلكين.  ال��م��أك��والت  وت��ق��دي��م  تحضير 
بهدف تسليط الضوء على دورهم ونطاق صالحياتهم 
ف����ي م���ج���ال م���راق���ب���ة األس��������واق وق���م���ع ال���غ���ش وض��ب��ط  
ال��ذي سيؤدي  األم��ر  المواطنين،  وتوعية  المخالفات 

دون شك إلى تفعيل الدور الرقابي في البلد.
وفي هذا اإلط��ار، ومنذ انطالق الحملة في 1 ايلول 
2011، ج��رى التنسيق مع ما يزيد عن 75 بلدية في 
محافظتي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان وب���ي���روت ح��ت��ى ال���ي���وم، حيث 
قام خبراء من المديرية بتدريب شرطة بلديات. ولم 
يقتصر ه��ذا النشاط على هذين المحافظتين فقط 
ب��ل ت���ّم أي��ض��ًا ت��دري��ب ش��رط��ة ال��ب��ل��دي��ات والمراقبين 
الصحيين في بعض البلديات الكبرى ضمن محافظة 

البقاع.
الثانية وه��ي االه���م، تتجلى بتشكيل  المرحلة  ام��ا 
دوري��ات مراقبة مشتركة بين مراقبي مديرية حماية 
البلديات،  المستهلك والمراقبين الصحيين وشرطة 
لتجول بين المطاعم والمالحم والمستودعات واالفران 
المعطاة  للصالحيات  وفقا  ك��ل  عملنا  يتكامل  لكي 
له. حيث جرى مسحا" شامال" للمؤسسات والمراكز 
ال��ت��ج��اري��ة، ال��ت��اب��ع��ة ج��غ��راف��ي��ا" ل��ك��ل ب��ل��دي��ة، وتنظيم 
استمارات تتضمن معلومات تفصيلية عن كل مركز 
من  والتأكد  الطعام.  وتقديم  بتحضير  يقوم  تجاري 
مدى تقيده بالمواصفة اللبنانية االلزامية رقم 656 
من  وغيرها  ال��غ��ذاء  لصحة  العامة  المتعلقةبالشروط 
القوانينواألنظمة المرعية االج��راء التي تحفظ سالمة 

المستهلك.
النقاط  اب���رز  ح��ول  المحترفين  توعية  وف��ي سبيل 
الواجب االلتزام بها، نذكر على سبيل المثال ال الحصر 

النقاط التالية:
 

المبنى والمحيط
يجب أن :

• يكون الموقع بعيدًا عن الروائح الكريهة والدخان 
واألتربة والملّوثات األخرى وغير معّرض لإنغمار بالماء. 
• يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوئة لمنع 
ف البخار والرطوبة.  

ّ
ارتفاع درجات الحرارة داخله وتكث

طة أو مورقة ومدهونة بالبويا 
ّ
• تكون الجدران مبل

وفي الحالة األخيرة يجب إعادة الطرش مّرة على األقل 
كل سنة. وأن تكون سهلة التنظيف. 

مناسب وسهل  بطالء  مدهونة  األس��ق��ف  تكون   •
التنظيف.

• تكون أرض المحل مكسّوة بمواد سهلة التنظيف 
وال��غ��س��ي��ل وغ��ي��ر زل��ق��ة، وت��ك��ون ذات س��ط��ح خ���ال من 
مياًل  م��ائ��ل��ة  األرض���ّي���ة  ت��ك��ون  وأن  وال��ح��ف��ر  التشققات 

خفيفًا تجاه فتحات الصرف الصحي.
• اتباع برامج لمكافحة الحشرات والقوارض على أن 

يكون مناسب وفّعال.
• توضع النفايات في مستوعب خاص ومغطى وأن 

يتّم ابعادها أقله بشكل يومي.
• تكون جميع التوصيالت الكهربائية محمّية.

• ت���ك���ون ال���م���ي���اه ال��م��س��ت��خ��دم��ة ص��ح��ّي��ة وص��ال��ح��ة 
المياه  خ���زان  ي��ك��ون  أن  ال��ب��ش��ري. و يجب  لإستهالك 
بعيدًا عن مصادر التلّوث، وأن يتّم تنظيفه وتعقيمه 

بصفة دورية. 
• تتوفر حمامات نظيفة و معزولة بشكل دائم من 

خالل إغالق ابوابها.
• ت��ت��وف��ر م��غ��اس��ل ل���أي���دي وت���زوي���ده���ا ب��ال��ص��اب��ون 

والمناشف الورقية. وأن تكون نظيفة بشكل دائم.
• ت��ك��ون جميع ف��ت��ح��ات ال��ص��رف ال��ص��ح��ي محكمة 

اإلغالق وعدم تركها مفتوحة.
 

المعدات
يجب أن :

• تكون جميع المعدات واألوان���ي المستخدمة في 
إعداد وتجهيز وطبخ وتقديم الطعام صالحة لإستخدام 

وبحالة جيدة ونظيفة ومن مواد غير قابلة للصدأ. 
• يتوفر العدد المناسب من الثالجات والبرادات 
لحفظ المواد الغذائية سواء األولية أو المعدة للتقديم 
 )ºC -4ºC 0( على درجات الحرارة المناسبة بالتبريد

.)-18ºC( أو التجميد
والثالجات بشكل دوري  ال��ب��رادات  • تتّم صيانة 

)البريم، النظافة، الحرارة(
• تتوفر مراوح الشفط بالعدد والحجم المناسبين 

وأن تكون نظيفة. 
• تحفظ األدوات واألط��ب��اق واألوان���ي بعد غسلها 

وتجفيفها داخل خزائن نظيفة. 
• تتوفر اللمبات الخاصة بقتل الحشرات وتوضع 

بعيدة عن الطعام. 
• الفصل بين ألواح تقطيع اللحوم وألواح تقطيع 
الدجاج وألواح تقطيع الخضار لمنع التلوث العرضي 

وتبديلها إذا كانت خشبية.
 

التخزين والعرض 
يجب أن تحفظ ال��م��واد الغذائية س��واء األول��ي��ة أو 
المعدة للتقديم على درج��ات الحرارة المناسبة لكل 

نوع بالتبريد أو التجميد أو على درجة حرارة الغرفة. 
يجب أن:

• تحفظ ال��م��أك��والت داخ��ل ال��ب��رادات على ح��رارة 
تتراوح بين الصفر وال�4 درجات مئوية وفي الثالجات 

.)-18ºC( على حرارة
ترتيب المواد الغذائية داخل الثالجات لحمايتها 
م��ع عدم  البعض،  التلوث ومنعًا إلت���الف بعضها  م��ن 
النيئة لألغذية  والدواجن واألسماك  اللحوم  مالمسة 

المطهية أو التي تؤكل طازجة. 
- يتم الفصل التام بين المواد األولية النيئة والمواد 

الجاهزة لإستهالك وفصلها حسب خصائصها.
- ت���ك���ون م���وازي���ن ال����ح����رارة م���وج���ودة ح��ي��ث ت��دع��و 
الحاجة وصالحة لإستعمال الدقيق ومدونة في نظام 

تسجيل خاص بالبرادات و الثالجة. 
أما المواد األولية الجافة فيجب أن:

م.
ّ
- تخزن في مكان صحي ومنظ

- يزّود المخزن بالعدد الكافي من الرفوف المصنوعة 
من مواد تمنع ظهور الصدأ على أن يكون الرف االدنى 
يرتفع عن سطح األرض بمقدار 18 سم على األقل 

وأن تكون بعيدة عن الحائط.
- تحفظ ف��ي مستودع خ��اص على درج���ة ال��ح��رارة 
المناسبة وأن يكون المستودع منفصاًل عن مستودع 
المواد األخ��رى مثل الفحم والحطب وم��واد التنظيف 
وأوراق  الطعام  توضيب  وعلب  الحشرية  والمبيدات 

اللف. 
- يجب م��راع��اة ع��دم وج��ود مصادر للرطوبة داخل 

المخزن حتى ال تؤثر على صالحية المواد الغذائية. 
كما يجب على جميع المواد الغذائية أن:

- ت���خ���زن وت��ن��ق��ل ت��ح��ت ظ�����روف ت��م��ن��ع ت��ل��وث��ه��ا أو 
فسادها أو تلف العبوات وأن تخزن بطريقة منتظمة 

وغير مكدسة لتسهيل عملية المراقبة والتبريد.
الغذائية والصلصات  ال��م��واد  ي���دّون على جميع   -
القانونية  ال��ك��ت��اب��ات  جميع  ال��م��ح��ض��رة  وال��م��أك��والت 

)تواريخ الصالحية، النوع...( كما
يجب أن تكون مغطاة وضرورة اإلحتفاظ بتواريخ 

الصالحية. 
- يدون على المواد الغير صالحة لإستهالك كلمة 

"للتلف أو مرتجع". 
- يتّم سحب المواد األولية القديمة قبل الجديدة.

 
النظافة العامة

يجب:
ونظافة  مرافقه  بجميع  المحل  بنظافة  العناية   •
اس��ت��خ��دام  ي��ت��م  وأن  المستخدمة  واألوان�����ي  األدوات 
المنظفات المناسبة، مع مراعاة تجفيف األوان��ي بعد 

غسلها. 
• العناية بنظافة أماكن إعداد وتجهيز الطعام.

أو  أك��ي��اس بالستيكية  ف��ي  ال��ن��ف��اي��ات  • تجميع 
حاويات محكمة اإلغالق. 

• يتّم الفصل بين فوط تنظيف المطبخ والصالة 
والحمامات.

 
جودة المواد الغذائية

يجب أن :
• تستخدم المواد الغذائية المجمدة مباشرة فور 
اتمام عملية التذويب  وال يجوز إع��ادة تجميدها مرة 
أخرى ويجب أن تتم عملية التذويب داخل البرادات . 
• عدم تغيير خصائص المأكوالت وبخاصة اللحوم 
المبردة، ع��دم عرض  اللحوم  وال��دج��اج )كعدم تثليج 

اللحوم و األجبان خارج البراد...(
• عدم مالمسة المواد الغذائية األرض.

• عدم وضع المأكوالت ضمن منطقة الخطر أي 
أكثر من ساعتين خارج البراد  ومن 5 إلى 63 درجة 

مئوية.
• تغير زيت القلي بشكل مستمر.

• تكون تواريخ صالحية المواد الغذائية سليمة.
ضمن  الغذائية  المعلبات  محتوى  تفريغ  يتم   •

حاويات بالستيكية أو زجاجية.
• عدم وضع الصلصات والزيوت بعبوات المياه أو 

بحاويات التنظيف.
 

النظافة الشخصية للعاملين :
ش��ه��ادات صحية  على  العاملين  • يجب حصول 
تثبت خلوهم من األمراض المعدية وتجدد كل ستة 

أشهر.
• يجب إرتداء العمال مريول نظيف اثناء العمل مع 

غطاء للرأس وأحذية مغلقة.
• ي��ج��ب ارت�����داء ال��ع��م��ال ل��ل��ق��ف��ازات الصحية التي 
تستخدم مرة واحدة عند العمل في تحضير الطعام . 
  وخالل المسح الشامل، يصار الى تعبئة إستمارات 
لتحليل المخاطر داخل كل مؤسسة، كما يصار الى 
توجيه االنذاراتبعد الكشف االولي على جميع المحال 
التي تقوم بتحضير وببيع وتوزيع المأكوالت داخل 
ث��م تليها  للتصحيح.  م��ح��ددة  واع��ط��اء مهلة  ال��ب��ل��دة 
قبل  من  المراقبة  بإعادة  المتمثلة  النهائية  المرحلة 
من  المهلة،للتأكد  انتهاء  بعد  المشتركة  ال��دوري��ات 
التزام هذه المؤسسات بالتوجيهات التي اعطيت لها 
سابقا". ويجري تنظيم محاضر ضبط بحق كل من لم 
يلتزم اج��راء التصليحات خالل الفترة المعطاة له من 

قبل الجاز المختص.



االثنين 16 آذار 62015

موسى كريم
رئيس دائرة مكافحة االحتكار والغالء 

نقدم فيما يلي اطاللة موجزة عن المهام التي تقوم 
ف��ي مديرية  وال��غ��الء  بها دائ���رة مكافحة االح��ت��ك��ار 

حماية المستهلك:
الخامسة والسادسة من قانون  بالمادتين  عماًل 
 659/2005 رق��م  وت��ع��دي��الت��ه  المستهلك  حماية 
وال��م��واد  السلع  أس��ع��ار  مراقبة  على  التشديد  يتم 
االس��ت��ه��الك��ي��ة ل��ل��ت��أك��د م���ن إع��الن��ه��ا واالل����ت����زام بها 
وتسّير دائ���رة مكافحة االح��ت��ك��ار وال��غ��الء دوري��ات 
ال��م��راق��ب��ة ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات وال��م��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 
وم��ح��ط��ات ال���وق���ود واالف�������ران وم���واق���ف ال��س��ي��ارات 
وال��م��ك��ت��ب��ات ح��ي��ث ت��ت��م م��راق��ب��ة تطبيق ال���ق���رارات 
الصادرة عن الوزارات بشأن تحديد االسعار ونورد 
ال��ت��ي ت��ح��دد أس��ع��اره��ا بموجب  هنا السلع وال��م��واد 

قرارات رسمية:
• ال��خ��ب��ز ال��م��ن��زل��ي س��ع��ره م��ح��دد م��ن ق��ب��ل وزارة 
القرار رقم 3 / ح. ش  االقتصاد والتجارة بموجب 

تاريخ 10 / 1 / 2015 
وزارة القتصاد  الفروج سعره محدد من قبل   •

ت��اري��خ  رق����م 120/أ.ت.  ال���ق���رار  ب��م��وج��ب  وال���ت���ج���ارة 
10/8/2013

• ال��م��ح��روق��ات وال���غ���از ي��ح��دد ال��س��ع��ر اس��ب��وع��ي��ًا 
بقرارات تصدرها وزارة الطاقة والمياه.

• بطاقات  التخابر الخلوي تحدد أسعارها وزارة 
االتصاالت حيث تعلن على هذه البطاقات. 

ادارة حصر  السجائر تحدد أسعارها  او  التبغ   •
التبغ والتنباك اللبنانية. 

• خ��دم��ة ال��م��واق��ف ل��ل��س��ي��ارات ت��ح��دد أس��ع��اره��ا 
قرارات تصدر عن المحافظ. 

• أسعار خدمات المولدات الكهربائية تحدد من 
ق��رار يحدد  الطاقة والمياه شهريًا وف��ق  قبل وزارة 
من  وتختلف  المعتمدة  والتسعيرة  القطع  ساعات 
شهر الى آخر حسب ساعات القطع خارج العاصمة 

بيروت.
• أسعار الكتب المدرسية، تراقب خاصة قبل 
بدء العام الدراسي ويكون كل دار نشر في لبنان 
م��ل��زم��ًا ب��ع��رض أس��ع��ار ال��ك��ت��ب ال��م��درس��ي��ة والكتب 
المساعدة كالدليل على مديرية حماية المستهلك 
ونقابة الناشرين المدرسيين ويحدد سعر الكتاب 
الذي يصدر في لبنان وقف معايير علمية محددة.

التجارية  األرب���اح  األس��ع��ار ونسب  • تتم مراقبة 
ت���اري���خ  رق������م 277  ال������ق������رار  ب���م���وج���ب  ال����م����ح����ددة 
ارتفاع أسعار  التحقيق بأسباب  15/6/1972ويتم 
السلع والمواد المرتفعة وتتخذ االجراءات الالزمة. 
 • تنظم دائرة مكافحة االحتكار والغالء جدول

االستهالكية  والسلع  ال��م��واد  أله��م  يومي  أس��ع��ار   
ضمن اطار مراقبة االسعار. 

وتتنوع  اليها  ت��رد  ب��ش��ك��اوى  ال��دائ��رة  • تحقق 
طبيعتها وتتم المعالجة وفق احكام قانون حماية 

المستهلك. 
• تراقب الدائرة اعطاء الفواتير للزبائن وتتأكد 
من شمول االسعار للضريبة على القيمة المضافة 
عماًل بقانون حماية المستهلك وباألنظمة النافذة 

في وزارة المالية. 

الحد  قانون  بمراقبة تطبيق  ال��دائ��رة  • تساهم 
من التدخين رقم 2011/174.

• ت���راق���ب ال����دائ����رة ع�����روض ت��ن��م��ي��ة ال��م��ب��ي��ع��ات 
وي����ت����أك����د  ال����م����راق����ب����ون م����ن االل������ت������زام ب���ال���ع���روض 
وب���اإلع���الن���ات  ع��ن ال��ح��س��وم��ات ف��ي االس���ع���ار التي 
المخالفين  بحق  وتنظم  التجارية  المحال  تعلنها 
م��ح��اض��ر ض��ب��ط اس��ت��ن��ادًا ال���ى م����واد ق��ان��ون حماية 
المستهلك والى المرسوم االشتراعي رقم 73/83 
والى القرارات الرسمية المنوه عنها أعاله وهذا وقد 
ن��ظ��م ل��ت��اري��خ��ه ث��الث��ة وع��ش��رون م��ح��ض��رًا خ���الل ه��ذا 

العام واثنان وثالثون محضرًا العام الماضي.
م���ع االش������ارة ال����ى أن دائ�����رة م��ك��اف��ح��ة االح��ت��ك��ار 
االسعار  مراقبة  قسم  من قسمين:  تتألف  وال��غ��الء 

وقسم مكافحة االحتكار.

مصطفى الحاج شحادة
رئيس دائرة المصوغات 

م��ن االهمية  م��دى  الثمينة على  ال��م��ع��ادن  ك��ان��ت  لما 
اقتناء  في  رغبته  وازدي���اد  بجميع طبقاته،  للجمهور 
الفقيرة  الطبقات  وخصوصًا  الثمينة  المعادن  ه��ذه 
كنوع من االدخار وكذلك االغنياء بدافع استعمالها 

في التزين، 
 م���ع م��الح��ظ��ة االرت����ف����اع ال��م��س��ت��م��ر ألس���ع���ار ه��ذه 
ال��م��ع��ادن  م��ن جهة، وف��ي زي���ادة التشغيل م��ن جهة 
اخ��رى، وع��دم االل��ت��زام بمعايير ه��ذه المشغوالت من 

جهة اخرى.
بها،  كبيرًا  اهتمامًا  واول��ت��ه��ا  ال���دول  ل��ذل��ك سعت 
ورغ��ب��ة تشريعية ف��ي اح��ك��ام رق��اب��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، اص��در 
ال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي ت��ح��دد ب��ع��ض ان�����واع ه���ذه ال��م��ع��ادن 
ال��ث��م��ي��ن��ة، وك��ذل��ك ال��ق��وان��ي��ن ال��خ��اص��ة ب��وس��م ودف��ع 
ه����ذه ال��م��ش��غ��والت او ال��م��ص��وغ��ات، وق����د اق��ت��ص��رت 
االحكام على تحديد هذه المعادن ألحكامه ومعايره 
التداول بهذه  بناء عليه عدم  القانونية، واستوجب 
ال��م��ع��ادن المصنوعة ال��ى جهة م��ح��ددة ل��دم��غ ووس��م 

هذه المشغوالت.
الذهب  ه��ي  انما  الثمينة  بالمعادن  يقصد  م��ا  ان 
او  والفضة والبالتين، وتكون على هيئة مشغوالت 
معدنية  عملة  وهيئة  على شكل  اصناف  او  سبائك 
كاألونصة والليرة والبيزوس... والتي انتهى العمل 

بها على انها ذات قوة ابرائية.
فكان ان صدر القانون بتاريخ 1953/3/20 وذلك 
باستحداث وانشاء دائرة لوسم ومراقبة المصوغات 
وم��ن��ح��ه��ا ال��ح��ق ال��ح��ص��ري ب��ت��ح��دي��د ال��س��م��ة )ال��وس��م( 
اخضاعها  بعد  المصوغات،  ه��ذه  على  العيار  ووض��ع 
او  منها  محليًا  المصنع  المخبري  والفحص  لالختبار 
المستوردة ومن خارج لبنان، واوج��ب على اصحابها 
بالشعار  لوسمها  ال��دائ��رة  ال��ى  مشغوالتهم  تقديم 

المعتمد وهو:  
• شعار سنبلة القمح للذهب
• شعار عنقود العنب للفضة

• شعار رأس طائر للبالتين 
وقد منع استنادًا للقانون بيع او عرض او نقل... 
المصوغات، قبل تنفيذ المقتضى، وفرض عقوبات 
ت���ط���اول ال��م��ص��وغ��ات ال��م��ص��رح ع��ن��ه��ا وال���م���ق���دم ال��ى 
يتم ضبطها في  ال��ت��ي  المصوغات  وك��ذل��ك  ال��دائ��رة 
انيطت  وال��ت��ي  الميدانية  ال��م��راق��ب��ة  نتيجة  األس����واق 

بمراقبي االدارة واعطاهم صفة الضابطة العدلية،
ومن جهة ثانية، قضى القانون بمراقبة االصناف 
ال��ك��اذب��ة وك��ذل��ك االدوات )م��الع��ق شوك  الحلي  م��ن 
س��ك��اك��ي��ن وص�����وان .... ال����خ( ال��م��ط��ل��ي��ة ب��ال��ذه��ب أو 
البالتين و الفضة وواجب وضع كلمة )مطلية( باللغة 
العربية أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو االنكليزية و 

ذلك لهذه المشغوالت عن المصوغات، 
في العام 1967 ص��در ال��ق��رار ال���وزاري رق��م 390/ا 
العمالت  ال��ذي أخضع بموجبه  تاريخ 1967/7/19 و 
المعدنية من ذهب و فضة و التي لم يعد لها قيمة 
للبيع في  ف��ي ح��ال عرضها  ال��دائ��رة  لمراقبة  اب��رائ��ي��ة 
السوق المحلية و في حالتي االستيراد و التصدير مع 

التقيد بالسرية المصرفية و قضى باختبارها للتثبت 
من صحة عياراتها و أوزانها مع االستناد إلى تطبيق 

قانون العقوبات في حال ثبوت جرم الغش، 
وف��ي العام 1985 و تحت وط��أة األح���داث األمنية 
ع��ل��ى  س���ط���و  ل��ع��م��ل��ي��ة  االق����ت����ص����اد  وزارة  ت���ع���رض���ت 
لالختبار  للدائرة  المقدمة  العينات  من  الموجودات 
لها،  التابع  المختبر  في  العيار  مطابقة  من  التأكد  و 
وذلك األمر أدى إلى توقف المختبر من حينه حيث 

أضحى توقفه عطاًل نهائيًا،
 وبموجب القرار رقم 1/12. أ ت تاريخ 1993/3/27 
و الصادر عن معالي وزير االقتصاد و التجارة حينها، 
وال��ذي قضى بتقدم العاملين في مجال المصوغات 
من مصانع ومعامل وتجارة باعتماد )وس��م أو دمغه( 
مخصص لكل منهم بناًء على طلب يقدم إلى الدائرة 
)دائرة المصوغات( و بذلك  انتقل وضع السمة على 
من  القطاع  ه��ذا  وبذلك حمل  الخاص  القطاع  عاتق 

حيث المبدأ مسؤولية الفعل، 
لذلك فإن عمل دائرة المصوغات حاليًا يستند في 

عمله على ما يلي: 
أواًل: توقف متابعة عمليات االستيراد والتصدير 
ل��ل��م��ص��وغ��ات ال��ق��ائ��م��ة وال���ت���ي اض��ح��ت ت��ح��ت إش���راف 
إدارة الجمارك اللبنانية وعدم االستفادة من الرسوم 
لوسم  االق��ت��ص��اد  وزارة  منها  تستفيد  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

المصوغات.
ثانيًا: إن أعمال الرقابة في دائرة المصوغات تقوم 

على: 
ال���م���وج���ودة ف���ي م��ح��الت  ال�����وزن  • م��راق��ب��ة أدوات 

الصاغة
• مراقبة الوسم والعيار على المصوغات

محلية  مختبرات  إل��ى  وإي��ف��اده��ا  عينات  • سحب 
مختصة في هذا المجال للتثبت من سالمتها.

• م��راق��ب��ة إع�����الن األس���ع���ار ح��ي��ث ح����دد ال��ق��ان��ون 
إعالن  أن يصار  المصوغات  نقابة تجار  مع  بالتوافق 
المصوغات  األونصة في كل محل من محالت  سعر 
وك��ذل��ك إع��الن سعر ال��غ��رام عيار 18 و21 دون أج��رة 

صياغه و بالعملة اللبنانية.
• إعطاء فاتورة يحدد فيها:

• اسم المؤسسة 
• العنوان كاماًل

• اسم صاحب المؤسسة
خاتم،   المصوغات(  )م��ن  المباعة  السلعة  اس��م   •

سوار، ... الخ
مع  ال��غ��رام  ال��خ سعر   ...  21-18-16-14 ال��ع��ي��ار   •

الصياغة
• وزن السلعة

• اسم المشتري
و ف���ي ض����وء م���ا ت��ق��دم ف����إن ال��م��خ��ال��ف��ات ف���ي ح��ال 
ضبطها ينظم بحق مرتكبيها محضرًا للضبط ويحال 

إلى الجهات القانونية المختصة.
ل���ذل���ك ك��ل��ه ول���وق���اي���ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك م���ن م��خ��اط��ر 
م����ا ي��ق��ت��ن��ي��ه م����ن م���ص���وغ���ات، ول���وق���اي���ت���ه م����ن ش��ر 
دائ��رة  ب��رزت  االستهالكية  لنزعته  ال��وق��وع ضحية 
المصوغات ومن خالل حماية المستهلك كضرورة 

ملحة. 

مراقبة االسعار ومكافحة االحتكار

دور دائرة املصوغات يف حماية املستهلك
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العبوات البالستيكية: كيف تختار األنسب الستعمالك؟
هديل ذبيان 

مراقبة في مديرية حماية المستهلك 

 hydrocarbons ال  م�����ن  ال���ب���الس���ت���ي���ك  ي���ت���أل���ف 
ال������ذي ي��ش��ت��ق م����ن ال���ب���ت���رول���ي���وم وال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
دعى  

ُ
ت  hydrocarbons ال  م��ن  ح��ل��ق��ات   تتشكل 

polymers أو plastic resin. عند جمع حلقات ال 
سبعة  تتألف  مختلفة،  ط��رق  ف��ي   hydrocarbons
 food grade ب  المصنفة  البالستيك  م��ن  ف��ئ��ات 

plastic أي البالستيك المخصص لألطعمة.
نصائح لتجنب اإلصابة بالتلوث بالمواد الكيميائية 

التي قد تتسّرب من العبوات البالستيكية:
 1. تأكد من الرمز المطبوع على العبوة.

ت���أك���د م���ن أس���ف���ل ع���ب���وة ال��ب��الس��ت��ي��ك إلي���ج���اد رم��ز 
ال��ت��دوي��ر )رق���م م��ا ب��ي��ن 1 7- م��رف��ق��ة في 
مثلث من األسهم(. يشير الرمز إلى نوع 

أن  ويمكن  المستخدم  البالستيك 
ح��ول كيفية  هامة  فكرة  يعطيك 
األرقام  تعتبر  عمومًا  االستخدام. 
أم��ان��ًا  األك���ث���ر  ه���ي  و5   4  ،2  ،1
ك��م��ا ي��ن��ص��ح ب��ت��ج��ن��ب اس��ت��ع��م��ال 
ال��ب��الس��ت��ي��ك ذو االرق�����ام 3 أو 6، 
ألن هذه العبوات قد ترشح مواد 

كيميائية قد تكون ضارة. 
لغرضها  العبوات  استعمل   .2

المقصود.
البالستيك  ع���ب���وات  ب��ع��ض  إن 

مصمم لالستعمال مرة واحدة لذا يجب أن يستعمل 
مرة واح��دة فقط. فالبالستيك يتحلل بمرور الوقت، 
وبعض العبوات لم تصمم لمقاومة الحرارة أو البرودة. 
 )1( ال��رم��زي  ال��رق��م  البالستيك تحمل  أن���واع  أك��ث��ر  إن 
وال�������ذي ي��ع��ن��ي م��خ��ص��ص ل���الس���ت���ع���م���ال م�����رة واح�����دة 
فقط، مثل قناني الماء والعصير واللبن والعديد من 
حافظات الطعام التجارية. عادة هذه العبوات ال تتأثر 
مصممة  غير  لكنها  المنخفضة،  بالحرارة  أو  بالتبريد 

للتعرض للحرارة أو االستعمال المتكرر. 
3. االستخدام السليم للعبوات البالستيكية داخل 

المايكرويف. 
المرتفعة  الحرارة  الى درجة  العبوات  إن تعرض 
يمكن ان يرفع من نسبة تسرب المواد الكيميائية 
من البالستيك الى المواد الغذائية. فالعبوات التي 
تملك عبارة "آمن لالستعمال في المايكرويف" تم 
 )FDA( األغذية واألدوي��ة إدارة  اختبارها من قبل 
ولكنها  ج���دا،  قليلة  كميات  ت��س��رب  أن��ه��ا  وتبين 
آمنة وفقا للمعايير الدولية. على أية حال، ينصح 
بعض الخبراء باالبتعاد تمامًا عن عبوات البالستيك 
 وتفصياًل. وينصح 

ً
المخصصة للمايكرويف جملة

ب��اس��ت��ع��م��ال األوان��������ي ال���س���رام���ي���ك أو ال���خ���زف���ي���ة أو 
الزجاجية للتسخين، مع تجنب استعمال غطاء من 
البالستيك أو لفائف بالستيكية عند تسخين أو 
ورق  واستعمال  المايكروويف  ف��ي  الطعام  إع���داد 
ان معظم  المالحظة  منه. كما تجدر  ب��داًل  شمعي 
االواني التي تحتوي على البان، كريمة، جبنة، التي 

المتاجر ليست  آمنة لالستعمال  يتم شراؤها من 
في المايكرويف. 

4. االستخدام الصحيح للعبوات البالستيكية في 
الثالجة أو الفريزر.

لقد ذكرنا سابقا ان درج��ات الحرارة المنخفضة ال 
تؤثر سلبًا بشكل عام على العبوات البالستيكية انما 
ال بد من االنتباه الى إن درجات الحرارة المنخفضة جدا 
في بعض االحيان يمكن أن تسبب تحلل البالستيك، 
الغذاء  إلى  الكيمياوية  المواد  يزيد من تسرب  ال��ذي 
عندما تخرج العبوات للذوبان أو إعادة التسخين. لذا 
اال  الثالجة  البالستيك في  يجب تجنب وضع عبوات 
إذا ك��ان��ت ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ع��الم��ة )آم��ن��ة الس��ت��ع��م��ال في 

الفريزر(. 
في  البالستيكية  للعبوات  السليم  االستخدام   .5

غسالة الصحون.
ض�����ع ال�����ع�����ب�����وات ال���ب���الس���ت���ي���ك���ي���ة 
في  األدوات  ب���اق���ي  ع���ن  م��ن��ف��ص��ل��ة 
ك���ان���ت  إذا  ال����ص����ح����ون  غ����س����ال����ة 
لالستعمال  )آم��ن��ة  ع��الم��ة  تحمل 
ف��ي غ��س��ال��ة ال��ص��ح��ون(. يتعرض 
والحرارة،  للمنظفات  البالستيك 
ال���ت���ي ت��ّع��ج��ل م���ن ت��رش��ي��ح م���ادة 
غ���س���ال���ة  داخ����������ل  م����ن����ه����ا   BPA
ال��ص��ح��ون، ل���ذا م��ن ال��م��ف��ض��ل ان 
ت��ق��وم بغسل ك��ل ان����واع ع��ب��وات 
استعمل  أو  ب��ال��ي��د  ال��ب��الس��ت��ي��ك 
ال��ص��ح��ون ال��زج��اج��ي��ة وال��خ��زف��ي��ة 

فقط في المنزل.
 

كيف تختار "قنينة" المياه  السليمة؟
عندما  ج��دًا  مناسبة  البالستيكية  المياه  قناني   •
نكون خارج المنزل ألنها ال تتحطم اذا وقعت. ولكن 
لتجنب تسرب  ال��ب��الس��ت��ي��ك  ف��ئ��ة  ال���ى  االن��ت��ب��اه  علينا 
المواد الكيميائية من القنينة الى المياه التي نشربها. 
المياه  ع��ب��وات  ف��ي  المستخدم  البالستيك  ن��وع   •
ال��م��ب��اع��ة ف��ي االس�����واق ه��و م��ن ال��ف��ئ��ة االول����ى وينصح 
بإعادة  تقوم  لذلك ال  واح��دة فقط،  م��رة  باستخدامه 

تعبئة العبوات التي تحمل هذه الفئة.
أي  المياه ال تسرب  ب��أن قنينة  • لتكون مطمئنًا 
مواد كيميائية تحقق من الرمز الموجود على القنينة 
فاذا كانت مرادفة للفئة الثانية، الرابعة أو الخامسة، 

فاذًا قنينتك امنة ومؤهلةلكييعاد تعبئتها. 
النوع  3 فهذا  الفئة  المياه ذات  عبوات  • تجنب 

ما يستعمل لهذا الغرض.  
ّ
مضر وقل

ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة تحت  ال���م���ي���اه  • ال ت��ض��ع ع���ب���وات 
اشعة الشمس الن ذل��ك ق��د ي��ؤدي ال��ى تسرب م��واد 
كيميائية من البالستيك الى المياه وتغير مذاق، لون 

ورائحة المياه.
وفي الختام، ان الدراسات قد اثبتت بأن العبوات 
البالستيكية ذات الرقم 5 ال تزال االكثر امانا لمالمسة 
الطعام، وعليه ينصح باستخدامها في تخزين المواد 
الغذائية على الرغم من ارتفاع ثمنها مقارنة مع بقية 

العبوات االخرى.  

ي����م����ك����ن����ه����ا اح�������ت�������واء 
ال���م���ش���روب���ات ال��غ��ازي��ة 
وال����م����ش����روب����ات ال���ت���ي 
تحتوي على كربونات 
باستعمالها  وي��ن��ص��ح 

مرة  واحدة فقط

ي����م����ك����ن����ه����ا اح�������ت�������واء 
االطعمة ذات الرطوبة 
 "m o i s t u r e "
ك��ال��ح��ل��ي��ب، ال��ع��ص��ي��ر، 
ح����������اوي����������ات ال�����م�����ي�����اه 
الكيميائية  وال���م���واد 

كمساحيق التنظيف

الفئة  ه���ذه  ت��س��ت��خ��دم 
ف���ي ل��ف��اف��ات االط��ع��م��ة 
االط��ع��م��ة  لتغليف  أي 
ح���ي���ث ان����ه����ا ش���ف���اف���ة، 
على  وتتماسك  ق��وي��ة 
االطعمة عند التغليف. 
ك������م������ا ان�������ه�������ا ت���س���م���ح 
ب���دخ���ول االوك��س��ج��ي��ن 
ال�������ى االط����ع����م����ة ال���ت���ي 
ت��ح��ت��اج ال����ى ال��ت��ن��ف��س 

كاللحمة الطازجة

ت����ش����ب����ه ه��������ذه ال���ف���ئ���ة 
HDPE أي  ال���ث���ان���ي���ة 

ول��ك��ن��ه��ا اك���ث���ر م��رون��ة 
ل�����ذا ف���ه���ي ت��س��ت��ع��م��ل 
ل������ق������ن������ان������ي ال�����ع�����ص�����ر 
ك������ع������ب������وات ال������خ������ردل 

والكاتشب

ي����م����ك����ن����ه����ا اح�������ت�������واء 
االط����������ع����������م����������ة ال������ت������ي 
ت��ع��ل��ب وه�����ي س��اخ��ن��ة 
ل�������ت�������ب�������رد ب�����داخ�����ل�����ه�����ا 
م�������ث�������ل ال�����ك�����ات�����ش�����ب 
وال��ص��ل��ص��ات ال��ح��ل��وة، 
تستعمل  وأن���ه���ا  ك��م��ا 
بحاجة  التي  لألطعمة 

لرخم مثل اللبن

هي البالستيك 
الشفاف تستخدم  

كوعاء واقي لألطعمة

االن��واع من هذه الفئة 
تبقى طوياًل وتتحمل 
ح����رارة م��رت��ف��ع��ة ولكن 
يجب ان ي��دون عليها 
 "food safe" ع��ب��ارة 

الستخدمها لألطعمة

استعمالها  تكرر  ف��اذا 
فهذا يؤدي الى تحلل 
 phthalates مادتي 
 & antimony
م�����������������ن م����������ك����������ون����������ات 

البالستيك 

نشير الى ان ليس كل 
عبوات  HDPE تعتبر 
اال  لألطعمة  مخصصة 
ع��ب��ارة  عليها  دون  اذا 

"Food Safe"

االكثر امانا بين 
جميع الفئات، لذا 

من المفضل 
استخدامها 

المواد  الحتواء
الغذائية. 

   PET or PETE
 )Polyethylene
  terephthalate(

 HDPE
 )High Density
Polyethylene(

 PVC )Polyvinyl
Chloride(

 LDPE  
 )Low Density
  Polyethylene(

 PP
)Polypropylene(

  PS )Polystyrene(

 A c r y l o n i t r i l e
 B u t a d i n e
 S t y r e n e -
 A B S S t y r e n e
 Acrylonitrile -
 SAN Polyamide
 Acrylic Polylactic

acid

خصائص        مالحظات         أمثلة المادة     الفئة    

▪ عبوات المياه
▪ عبوات الزيت

▪ عبوات 
المشروبات 

الغازية 

▪ قناني الحليب
▪ العصير

▪ حاويات المياه
▪ عبوات اللبن

▪ اكياس التسوق

▪ لفافات 
االطعمة الغذائية
▪ قساطل المياه
▪ أنعلة  األحذية

▪ عبوات العصر
▪ لفافات 

األطعمة
▪ أكياس 
النفايات

▪ غطاء القناني
▪ اوعية االطعمة

▪ قشة الشرب

▪ علب البيض
▪ صواني اللحوم

▪ فناجين القهوة 
البالستيكية

▪ عازل 
لحماية اآلالت 
وااللكترونيات

األولى 

الثانية

الثالثة

الرابعة 

الخامسة 

السادسة

السابعة
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المهندس عماد يوسف
خبير في االدارة والتسويق 

iyoussef@economy.gov.lb

إن ح��ق��وق ال��م��س��ت��ه��ل��ك ه���ي م���ن ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي 
أخ����ذت ح��ي��زًا واس��ع��ا ف��ي ال��ع��ال��م ول���ه أه��م��ي��ت��ه في 
التسويق  وإدارة  ع��ام  بشكل  اإلدارة  علم  أدب��ي��ات 
ب��ص��ورة خ��اص��ة، وه��ي م��ن المفاهيم األك��ث��ر اهمية 
خاصة للمستهلكين في ظل مفهوم حرية السوق 
وتركيز المؤسسات التجارية على األرباح وتجاهل 

المستهلك.
والشك أن تحقيق هذا الهدف يتطلب االلتزام 
م���ن ق��ب��ل ال��م��ن��ت��ج��ي��ن وال���ش���رك���ات ب���ش���روط العمل 
من  تضمن  التي  مسؤولياتهم  وتحمل  الصحيحة 
تتمتع  منتجات  على  المستهلك  حصول  خاللها 
ب��ال��م��واص��ف��ات ال��م��ط��ل��وب��ة وت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ح��ق��وق��ه 
المنصوص عليها في القوانين المرعية االجراءكي 
ال يتعرض ال��ى خ���داع أوت��ض��ل��ي��ل،ألن ال��ع��دي��د من 
عدم  إستغالل  ال��ى  ت��ه��دف  التجارية  المؤسسات 

معرفة المستهلكين بحقوقهم.
إن ت��وع��ي��ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك ه���ي اح����دى اه����م م��ه��ام 
م���دي���ري���ة ح��م��اي��ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك ال���ت���ي ن���ص ع��ل��ي��ه��ا 
ال��رك��ي��زة االس��اس��ي��ة لحمايته من  ال��ق��ان��ون، وه���ي 
م��م��ارس��ات ال��غ��ش ال��ت��ج��اري أو ال��ت��الع��ب ب��األس��ع��ار 
ارت��ف��اع  إن  ب��ل  وال��خ��ادع��ة.  المضللة  اإلع���الن���ات  أو 
مؤثرات  من  يحيطه  بما  المستهلك  وعي  مستوى 
في حياته االستهالكية سيسهل المهام الرقابية 
معاناة  قلت  وكلما  المستهلك.  حماية  لمديرية 
كلما  وال��س��الم��ة،  الصحة  م��ج��االت  ف��ي  المستهلك 
تناقصت الكلفة والجهد التي تخصصهم الجهات 
الرقابية ذات العالقة بالمستهلك، وهنا تبرز أهمية 

التوعية كعنصر اساسي في نجاح هذه الجهات.
ان احدى  الحصر،  المثال ال  ونذكر على سبيل 
اوج����ه ال��غ��ش ال���ت���ج���اري ال��ت��ي ن���ص ع��ل��ي��ه��ا ق��ان��ون 
حماية المستهلك هي البضائع المقلدة والمزورة، 
لذا فإن وزارة االقتصاد والتجارة تسعى الى محاربة 
ظ��اه��رة ال��ت��ق��ل��ي��د وال��ت��زوي��ر ب��ش��ك��ل أك��ث��ر ص��رام��ة، 
ه��ذه  لبيع  السلبي  ال��ت��أث��ي��ر  م��ن  للتخفيف  وذل���ك 

ناحية  وم��ن  اللبناني،  االق��ت��ص��اد  على  المنتجات 
استعمال  أن  خاصة  المستهلكين،  لحماية  أخرى 
على  سلبية  آث��ار  لها  يكون  أن  يمكن  المنتجات 

الصحة العامة.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ت����ش����ّددال����وزارة ف���ي ت��ط��ب��ي��ق 
ال��ق��وان��ي��ن ال��م��رع��ي��ة االج�����راء، ل��ن��اح��ي��ة ال��ت��أك��د من 
المواصفات  ومطابقة  وال��ج��ودة  ال��س��الم��ة  معايير 
القياسية، إاّل أن تجارة السلع المقلدة في السوق 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��ش��ه��د إق����ب����ااًل م���ن ال��ج��م��ه��ور ل��رخ��ص 
الدخل  لشرائح كبيرة من ذوي  أسعارها وجذبها 
األصلية  البضائع  أسعار  يجدون  الذين  المحدود 
لديهم  الوعي  غياب  ظل  في  وذل��ك  فيها.  مبالغًا 
هذه  بها  تتسبب  ان  يمكن  التي  المشاكل  ح��ول 
فيها  يجدون  الذين  التجار  بعض  وجشع  السلع، 
مكاسب كبيرة دون النظر إلى ما تخلفه من آثار 
س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��ه��ل��ك، وي��ع��ل��ل ب��ع��ض ال��ت��ج��ار 
تصرفهم إلى أن الكثير من المشترين ال يمتنعون 
عن الشراء على الرغم من معرفتهم المسبقة بأنها 

بضائع مقلدة.

وعليه فقد ارتكزت استراتيجية مديرية حماية 
المستهلك على ضرورة تنمية ورفع مستوى الوعي 
لدى المستهلك، عبرتعزيز التكامل اإلعالمي بين 
الوزارة ووسائل اإلعالم، وتطوير الحمالت والبرامج 
حقوقهم،  حول  المستهلكين  لتثقيف  التوعوية 
ك��م��ا ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى اس��ت��خ��دام وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي األكثر استخداما لدى الفئات العمرية 

المتوسطة.
وس��ع��ت ال����وزارة ال��ى تحقيق ه��ذه االه���داف من 
ال��ع��ام وال��خ��اص وال  ال��ت��ع��اون م��ع القطاعين  خ���الل 
س��ي��م��ا ال���ش���رك���اء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ن م���ن م��ؤس��س��ات 
المدني  المجتمع  ومنظمات  واك��ادي��م��ي��ة  اعالمية 

بهدف انجاز االنشطة التالية:
اليوم  على  ل��إض��اءة  توعية  اع��الن��ات  •تحضير 
جامعة  م��ع  بالتعاون  المستهلك  لحقوق  العالمي 
التجارية  العالمات  حماية  وجمعية  اللويزة  سيدة 

في لبنان، يصار الى نشرها على كافة القنوات.
والقنوات  الوسائل  كافة  مع  الدائم  •التعاون 

االعالمية للتوعية حول حقوق المستهلك
•إصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بتوعية 
المستهلك،  المستهلكين وال سيما نشرة حماية 
كما اصدار قرار يلزم جميع التجار بتعليق ملصق 
المؤسسات  جميع  داخ���ل  ت��ش��ك��ى"  شكيت  "اذا 
التواصل  وسائل  جميع  يتضمن  وال��ذي  التجارية 
تقديم  اراد  ح��ال  في  والتجارة  االقتصاد  وزارة  مع 

الشكاوى.
• ال���ق���اء م���ح���اض���رات ت��وع��ي��ة داخ����ل ال��ج��ام��ع��ات 
وواجبات  االض���اءة على حقوق  بهدف  وال��م��دارس 
للمطالبة  ال����وزارة  م��ع  ال��ت��واص��ل  وال��ي��ة  المستهلك 
يومنا  ح��ت��ى  الحملة  ول��ق��د شملت  ال��ح��ق��وق  ب��ه��ذه 
ه��ذا ما يزيد عن 365 جامعة وم��درس��ة في كافة 

المحافظات
• ت��ن��ظ��ي��م م���س���اب���ق���ات م��خ��ت��ل��ف��ة ب���ي���ن ط���الب 
ال���ج���ام���ع���ات وال������م������دارس ل���ل���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ح��ق��وق 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ن��ذك��ر م��ن��ه��ا م��س��اب��ق��ة "االب���ت���ك���ار في 
ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ال���غ���ذاء" ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ات وم��س��اب��ق��ة 
بالمديرية  ال��خ��اص  الساخن  للخط  ملصق  افضل 
ال��وزارة  العام فلقد أطلقت  اما هذا  الماضي،  العام 
حقوق  على  يضيئ  م��ص��ّور  اع��الن  افضل  مسابقة 
المستهلك وتستمر قبول المشاركات لغاية االول 
م��ن ت��م��وز  )يمكن االط���الع على ش��روط االش��ت��راك 
ف��ي ه��ذه المسابقة ع��ل��ى ال��م��وق��ع ال��رس��م��ي ل���وزارة 

االقتصاد والتجارة(.
ارسال  التنسيق مع وزارة االتصاالت بهدف   •
رس��ائ��ل ق��ص��ي��رة ع��ب��ر ال��ه��وات��ف ال��خ��ل��ي��وي��ة بشكل 

دوري ومستمر
والبلديات  الدولية  المنظمات  مع  التنسيق   •
وغرف التجارة والصناعة والزراعة بهدف التحضير 
ل���ورش ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف ال��ت��ج��ار ع��ل��ى ال��ق��وان��ي��ن 

المرعية االجراء وحثهم على اهمية االلتزام بها.
• المشاركة في المعارض الكبرى 

المستهلك  إيجابية  أّن  على  بالتأكيد  ونختم 
ت��ب��ق��ى ه����ي ال���خ���ط���وة االس�������اس ل���ن���ج���اح أي ج��ه��د 
ب��أال  ال��م��س��ت��ه��ل��ك  أي��ه��ا  ل���ك  ل��ح��م��اي��ت��ه، فنصيحتنا 
تتردد في تقديم الشكوى عندما تنتهك حقوقك، 
بل أوصل صوتك للمسؤولين في مديرية حماية 
أم��ا  ال��م��س��ت��ه��ل��ك وس��ت��ج��د ص�����داه دون أي ش����ك. 
س��ك��وت��ك ع���ن ال��م��خ��ال��ف��ة واإلك���ت���ف���اء ب���اإلن���ص���راف 
المسؤولة  الجهات  تبليغ  دون  م��ن  آخ��ر  محل  إل��ى 
بك  المخالفين  التجار  ه��ؤالء  استهتار  من  سيزيد 

وباألنظمة.

محاربة الغش التجاري عبر التوعية واالرشاد

إعداد عماد يوسفنشرة حماية المستهلك
الخبير في اإلدارة والتسويق

ساهم في االعداد دانيا الخوري
مراقبة مساعدة

اإلخراج
ابرهيم الشريف


