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 نبذة موجزة

تؤثر سالمة الغذاء بشكل كبير على صحة السكان واالقتصاد في الدولة. وقد  ←

أشارت تقارير إعالمية إلى الكشف عن وجود كائنات مجهرية تسبب األمراض 

في عدد من األطعمة في لبنان، وعن حاالت تسمم، كما يتم رفض بعض 

تشهد المنتجات الغذائية اللبنانية عند تصديرها إلى الخارج؛ في حين لم 

 ممارسات السالمة الغذائية في لبنان أي تغيير.

وحتى اليوم، ال يوجد قانون خاص بالسالمة الغذائية في لبنان، حيث يوجد  ←

فقط قوانين يعود تاريخها لسنوات الستينيات والسبعينيات  من القرن 

 الماضي، أي أنها باتت قديمة وبحاجة إلى تحديث.

مة سالمة الغذاء واألطعمة في لبنان، هناك تسعة جهات معنية بحوكمة وأنظ ←

مع وجود الكثير من التقاطعات واالزدواجية في مهامها ومسؤولياتها، وغياب 

 المحاسبة والمسؤولية.

إن ممارسات السالمة الغذائية في لبنان ال تستوفي الشروط والمعايير الدولية  ←

 والعالمية، وهي ال تضمن سالمة المستهلكين في لبنان.

ة المقترحة حاليًا لقانون سالمة الغذاء في لبنان تتبّنى مقاربة مركزية إن المسود ←

 لنظام سالمة الغذاء، بالتنسيق عبر لجنة وهيئة مستقلة تعنى بسالمة الغذاء.

إن هذه المذكرة الموجزة تغطي النماذج والمقاربات المعتمدة ألنظمة السالمة  ←

مة السالمة الغذائية فيها، الغذائية، وكيف قامت بعض الدول بإعادة هيكلة أنظ

 كما تتناول المذكرة االعتبارات التي يجب أخذها بعين االعتبار عند التنفيذ.

يجب أن تتم صياغة القانون الجديد للسالمة الغذائية في لبنان بما يالئم  ←

خصوصية السياق اللبناني، كما يجب أن يترافق مع التشريعات والقرارات 

تأخذ في الحسبان االعتبارات العملية التنظيمية المناسبة التي 

  والتطبيقية/التنفيذية.
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 الهدف

إن الهدف من هذه المذكرة الموجزة للسياسات العامة هو تسليط الضوء على 

الظروف الحالية من ناحية نظام وممارسات سالمة الغذاء في لبنان، بما يشمل أيضًا توضيح 

 وتقديم التوصيات.الجوانب الرئيسية لإلشكالية 

 المشكلة

مؤخرًا، شهدت أوساط الرأي العام في لبنان اهتمامًا جديًا بمسألة السالمة 

، اجتاحت أوساط الرأي العام اللبناني 4102الغذائية في لبنان. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 

العامة فضيحة هي ليست األولى لكنها األحدث فيما يتعلق بهذا الشأن، حين أعلن وزير الصحة 

عن قائمة بأسماء المطاعم والمحالت التجارية السوبرماركت وغيرها من محالت األطعمة 

الغذائية التي ال تستوفي معايير الوزارة فيما يتعلق بسالمة الغذاء؛ حيث أثبتت الفحوصات 

المخبرية لبعض منتوجات هذه المتاجر والمطاعم أنها تحتوي على كائنات مجهرية ممرضة مثل 

 (.obligate aerobes، وكائنات حيوائية مجبرة )(E-Coli) مونيال، و  إي كوليالسال

وأتى هذا اإلعالن ليؤكد مخاوفًا كانت قائمة مسبقًا بخصوص السالمة الغذائية 

(، وحاالت التسمم الغذائي الجماعي )منظمة األغذية 4102في لبنان )صحيفة الدايلي ستار، 

(، وما كان أثير حول استخدام مادة )ناتامايسين( 4112والزراعة/منظمة الصحة العالمية، 

المحرمة/الممنوعة كمادة حافظة في بعض منتجات طعام "اللبنة" التقليدي والذي يتناوله 

 اللبنانيون على نطاق واسع وبشكل يومي.

وبالرغم من تكرر مثل هذه الحاالت، والقلق المستمر في أوساط الرأي العام بشأن 

ة وضعف آليات الرقابة على المنتجات الغذائية في لبنان، فإن ممارسات السالمة الغذائي

 السالمة الغذائية لم تتغير.

ي  خلفية عامة والوضع الحال

تؤثر السالمة الغذائية على االقتصاد الوطني للدولة وعلى الصحة العامة )كاملة 

في لبنان   انعالمص معظم(. ويشكل القطاع الغذائي القطاع الرئيسي لعمل 4104وآخرون، 

من إجمالي القوة العامة، وينتج الصادر الرئيسي )الرقم واحد(  %42(، حيث يوظف 4%..0)

 0.1(. ويقدر حجم القطاع الغذائي في لبنان بما قيمته 4102في لبنان وهو األطعمة )بساط، 

ا بالرغم مليار دوالر، وقد استطاعت الصادرات الغذائية اللبنانية الحفاظ على صعودها وازدهاره

من تدهور األوضاع االقتصادية والظروف السياسية، حيث سجلت الصادرات الغذائية من لبنان 

(. لكن وبالرغم من هذه األهمية للقطاع الغذائي 4102)بساط،  4112منذ  %22ارتفاعًا بنسبة 

 في االقتصاد اللبناني، فإن السالمة الغذائية ال تزال قضية رئيسية تحتاج إلى معالجة.

وتشير الدراسات إلى أن تحديث المعايير الدولية والعالمية للسالمة الغذائية 

(. بل وحقيقة، فإن إدارة 2009شكل عائقًا للصادرات الغذائية من الدول النامية )جونغوانيش، 
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من الصادرات الغذائية اللبنانية والسورية  %41الغذاء والدواء األمريكية رفضت حوالي 

(. وتشير بيانات وزارة الصحة 4112غذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية، والمصرية )منظمة األ

حالة مرضية بسبب تلوث الطعام أو المياه  0241، تم تسجيل 4101العامة إلى أنه في العام 

(. كما أشارت الدراسات المحلية حول سالمة الغذاء واألطعمة في لبنان 4104في لبنان )حرب، 

ة ممرضة مثل إي كولي، و الساللمونيال، والمكورات العنقودية إلى وجود كائنات مجهري

(Staphylococcus aurous( والليستيريا المستوحدة )Listeria Monocytogenes وبمعدالت )

؛ 4101؛ قصايفي وآخرون، 4112تتجاوز المعايير المسموح بها دوليًا للسالمة )صالح وآخرون، 

ل، أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت على عينات من (. فعلى سبيل المثا4101حركة وآخرون، 

من العينات احتوت على معدالت عالية من  %21.2ساندويشات الشاورما في لبنان أن 

 (.4112السالمونيال )حركة وآخرون، 

وتعود تشريعات السالمة الغذائية في لبنان إلى فترات قديمة )مثاًل، قانون 

حتى اليوم ال يوجد قانون خاص بالسالمة الغذائية في (؛ كما أنه 0210وزارة الصحة لسنة 

لبنان، بالرغم من وجود تسعة هيئات تعنى بالسالمة الغذائية في لبنان. ويقدم الملحق )أ( 

شروحات دقيقة ومفصلة ألدوار ومسؤوليات هذه الهيئات. كما ال توجد هيكلية لحوكمة آليات 

 و لتنسيق أنشطتها.عمل هذه الهيئات واإلشراف عليها بشكل عام، أ

انية - 0الرسم  ي سلسلة األطعمة اللبن  أصحاب الشأن والمعنيين ف

 

من وجود تسعة هيئات تعنى بقطاع األغذية أو بجوانب منه في لبنان، فإن بالرغم 

هذه الهيئات تتولى مسؤوليات وصالحيات متقاطعة ومزدوجة، في ظل ضعف التنسيق فيما 

بينها، وغياب المحاسبة، وعدم وجود قوانين غذائية، وعدم وجود برامج للكشف والمعاينة 

المخاطر المايكروبيولوجية والكيماوية والمضافات  الدورية/المجدولة، وضعف الرقابة على

(. وتعتبر هذه الممارسات دون المعايير الدولية والعالمية، حيث 4104الغذائية )كاملة وآخرون، 

االنتا 

الت نيع
  والخضار الفواك 
  واألجبان واأللبان

(الزراعة وزارة)
  والمسال  المذاب 

 + الزراعة وزارة(
)العامة الصحة وزارة
  الصحة وزارة( المياه
)العامة

 شروط النظافة
 وزارة الصحة العامة

 وزارة الزراعة
 وزارة الداخلية
وزارة الصناعة 

مصانع األلبان  
واألجبان واألغذية 

 النباتية
الضبط والرقابة 

على العاملين في 
 قطا  الغذاء

 وزارة الصحة العامة
 وزارة الداخلية

 المياه
 وزارة الصحة العامة

 

التسلي  والتو يع

   ضبط الصادرات
 الواردات

 وزارة الزراعة
 وزارة االقتصاد
   وزارة المالية 

 الجمارك
الهيئة اللبنانية 
  للطاقة الذرية 

المجل  الوطني 
 للبحوث العلمية

الكش  والمعاينة

متاجر األطعمة، 
والمقاهي، 
والمخازن، 
 والمطاعم

 وزارة السياحة
 وزارة الصحة العامة

 وزارة االقتصاد
   وزارة الداخلية

البلديات
تحديد تواري  

 الصالحية
 وزارة االقتصاد

 

التحضير واالستهال 

الضبط والرقابة 
 للعاملين في قطا 

 الغذاء
 وزارة الصحة العامة

 وزارة الداخلية
 

الرقابة بخصوص 
 األمراض الناتجة عن

 الغذاء
 وزارة الصحة العامة
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أن هناك العديد من من المؤسسات العامة المعنية، بما يجعل أداءها في هذه الجوانب غير 

 فعال.

 

ون خاص للسالمة الغذائية، وهي محاوالت ولقد كانت هناك محاوالت لتمرير قان

عامًا من دون نتيجة مثمرة. وفيما يلي جدول زمني يبين المسار  02مستمرة منذ حوالي 

 الزمني لمحاوالت تمرير قانون للسالمة الغذائية:

 

ي للجهود المتعلقة بمسودة قانون للسالمة  4الرسم  المسار الزمن

 (4102؛ برو، 4104)كاملة، الغذائية 

 
، اجتاحت أوساط الرأي العام اللبناني فضيحة 4102وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 

هي ليست األولى لكنها األحدث فيما يتعلق بهذا الشأن، حين أعلن وزير الصحة العامة عن 

قائمة بأسماء المطاعم والمحالت التجارية السوبرماركت وغيرها من محالت األطعمة الغذائية 

2001

تجارة تشكيل لجنة خاصة للسالمة الغذائية بمبادرة من وزارة االقتصاد وال•

 اليونيدو ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

2002
تشكيل لجنة علمية من قبل وزير الزراعة•

2004
صياغة مسودة قانون السالمة الغذائية•

2006
تقديم مسودة القانون إلى البرلمان•

2012
سحب مسودة القانون من البرلمان بطلب من وزير الزراعة •

2012

إعادة تقديم مسودة القانون إلى البرلمان من طر  أحد النواب في  •

البرلمان

2014
مةتشكيل لجنة وزارية مشتركة لسالمة الغذاء من قبل وزير الصحة العا •
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ير الوزارة فيما يتعلق بسالمة الغذاء؛ حيث أثبتت الفحوصات المخبرية التي ال تستوفي معاي

لبعض منتوجات هذه المتاجر والمطاعم أنها تحتوي على كائنات مجهرية ممرضة مثل 

(. وأتت معظم هذه obligate aerobesالسالمونيال، و  إي كولي، وكائنات حيوائية مجبرة )

معايير النظافة في تعاطي الموظفين والعاملين مع التلوثات نتيجة االفتقاد بشكل عام إلى 

األطعمة، و/أو نتيجة تلوث مناطق تخزين وحفظ هذه األطعمة. كما أظهرت نتائج الفحوصات 

المخبرية بقايا التعرق اإلنساني )العرق(، ومياه الصرف الصحي ضمن قائمة من المواد 

 البكتيرية أخرى. 

الردود في أوساط الرأي العام وقد أثار هذا اإلعالن موجة واسعة من 

والمسؤولين الحكوميين على حد سواء، بما شكل ضغطًا على الحكومة اللبنانية للتعاطي مع 

مسألة السالمة الغذائية كقضية ذات أولوية ملحة. وكإجراء أولي للتعاطي مع ذلك، طلب وزير 

ة التي فشلت في الصحة العامة رسميًا من وزير الداخلية إغالق بعض المؤسسات المخالف

 االلتزام بمعايير السالمة العامة للغذاء واالطعمة والنظافة، رهنًا بإجراء مزيد من التحقيقات.

قضية استخدام المادة الحافظة  4102هذا وكانت قد أثيرت سابقًا في آذار/ مارس 

يث أدت المحرمة/الممنوعة "ناتامايسين" في منتجات أحد مصانع األلبان واألجبان في لبنان، ح

في حينه إلى حالة من القلق العارم في أوساط الرأي العام وأثبتت مجددًا ضعف نظام 

السالمة الغذائية القائم في لبنان )أنظر الملحق )ب( لمزيد من التفاصيل(. وقد دفعت هذه 

الفضيحة المتعلقة بالسالمة الغذائية إلى بروز مسألة السالمة الغذائية مجددًا في واجهة 

صناعة السياسات العامة، حيث تم في حينه أيضًا تشكيل لجنة وزارية مشتركة للسالمة أوساط 

(. 4102)وزارة الصحة العامة،  4102في نيسان/ أبريل  -الغذائية بأمر من وزارة الصحة العامة 

وتتألف هذه اللجنة من المدراء العامين لوزارات الصحة العامة، والزراعة، والصناعة، واالقتصاد، 

(. 4102لتجارة، والبيئة، باإلضافة إلى ممثلين عن لجنة الصحة النيابية )وزارة الصحة العامة، وا

وقد تم تكليف هذه اللجنة الوزارية المشتركة بمتابعة إعداد وتطوير آليات تنسيق واضحة بين 

مختلف أصحاب الشأن والمعنيين بالسالمة الغذائية في لبنان، بهدف تحديد المخاطر الصحية 

لمحتملة في المنتجات الغذائية التجارية في لبنان، وكيفية التعاطي مع هذه المخاطر لحين ا

 (.4102تمرير قانون خاص للسالمة الغذائية )وزارة الصحة العامة، 

ويعتمد قانون السالمة الغذائية في مسودته الحالية مقاربة تمزج بين المركزية 

(. ويقترح 0)ستتم مناقشة ذلك تفصياًل في الجدول والتكامل في أنظمة السالمة الغذائية 

القانون تأسيس هيئة مستقلة تعنى بالسالمة الغذائية ولجنة تتبع لمجلس الوزراء لتتولى 

مسؤولية السياسات العامة واألبحاث والمعايير المتعلقة بالغذاء، إلى جانب مسؤوليا تنسيق 

 والرقابة ضمن القطاع الغذائي.مهام الوزارات األخرى فيما يتعلق بأنشطة الضبط 
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 ؟إلى ماذا تشير البّينات

هناك توج  عالمي لدى الحكومات لتبني أنظمة ضبط ورقابة غذائية أكثر صرامة  ←

وحزمًا )الهند، االتحاد األوروبي، الصين، اليابان، المملكة العربية السعودية، 

؛ الكنداري 3102؛ ماتسو، 3102اإلمارات العربية المتحدة، ...( )جيا و جوك ، 

 (3100؛ الكنداري وجوك ، 3103وجوك ، 

هناك ثالثة مقاربات رئيسية في اعتماد أنظمة السالمة الغذائية، مع توفر بّينات  ←

 (:3112حول إيجابيات وسلبيات كل منها )منظمة األغذية والزراعة، 

 مقاربات أنظمة السالمة الغذائية 0جدول 

المنطق الذي  المقاربة

 تستند إليه

 الدول السلبيات اإليجابيات

مقاربة 

الوكالة/الهيئة 

 الواحدة

تتولى جهة مركزية، 

حكومية أو شب  

حكومية، تنسيق 

وتنفيذ كافة 

األنشطة المتعلقة 

بنظام الرقابة 

 الغذائية

الحد من االزدواجية 

 والتكرار في األنشطة

 من الثغرات من الحد

استخدام الموارد 

 بشكل فعال

تعتمد بشكل كبير 

على الحكومات، 

بما يؤدي النقطا  

أنشطة الرقابة 

الغذائية خالل 

الفترات والمراحل 

 االنتقالية

 كندا،

 إيرلندا، 

والمملكة 

العربية 

 السعودية

مقاربة الوكاالت/ 

 الهيئات المتعددة

تتولى عدة جهات 

ووزارات الجوانب 

والمسؤوليات 

المختلفة للرقابة 

الغذائية، في حين 

ة تكلف وزارة واحد

بتنسيق أنشطة 

الرقابة الغذائية 

وآليات إنفاذ قانون 

 السالمة الغذائية

 أقل تكلفة

حد أدنى من االنقطا  

في ممارسة أنشطة 

 الرقابة

منسوب عالي من 

البيروقراطية، 

واحتماالت 

االزدواجية والتكرار 

في المهام، 

والتشتت ما بين 

مختلف الجهات 

 المعنية

 إثيوبيا،

 وعمان،

 وقطر،

وجنوب 

 أفريقيا

المقاربة المتكاملة 

 / المدمجة

توزيع المسؤوليات 

ما بين الوزارات 

بحسب المجاالت 

ضمن قطا  الرقابة 

الغذائية، مع إنشاء 

هيئة أو جهة 

 أقل تكلفة

حد أدنى من االنقطا  

في ممارسة أنشطة 

 الرقابة

الحفاظ على التعاون 

الفعال عبر مختلف 

يفشل النظام في 

حال لم تتعاون 

الوزارات، و/أو لم 

تكن المسؤوليات 

 واضحة بما يكفي.

اليابان، 

والصين، 

واالتحاد 

األوروبي، 

وأستراليا، 

ونيوزيلندا، 
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المنطق الذي  المقاربة

 تستند إليه

 الدول السلبيات اإليجابيات

مرجعية وزارية عليا 

لمهام اإلشرا  

والتنسيق ألداء 

 النظام ككل

مراحل السلسلة 

 الغذائية

واألردن، 

واإلمارات 

العربية 

 المتحدة

 

إلى أن  ال يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع" فيما يتعلق ال بّد هنا من اإلشارة  ←

بإيجاد نظام للسالمة الغذائية في أي دولة. ويعتمد خيار أي مقاربة هي األنسب 

لكل دولة على السياق الخاص للدولة، بما في ذلك: السياسات الحكومية 

ذائي القائمة، وبنية الحوكمة، وااللتزام السياسي، وطبيعة النظام/القطا  الغ

(. لكن 3112واحتياجات  وأهداف ، والموارد المتوفرة )منظمة األغذية والزراعة، 

بشكل عام، توصي منظمة األغذية والزراعة باعتماد المقاربة المركزية التي تحقق 

إلى أفضل درجة ممكنة الرقابة على السالمة الغذائية عبر مختلف مراحل 

(. وال بد قبل إعداد أو اعتماد 3112عة، السلسلة الغذائية )منظمة األغذية والزرا

أي قانون للسالمة الغذائية أن يتم إجراء تقييم خلفية للدولة المحددة )منظمة 

(. ومع األخذ بعين االعتبار أهمية السياق المحلي للدولة، 3112األغذية والزراعة، 

يمية فإن التشريعات السليمة، والتطوير الجيد آلليات وبروتوكالت وإجراءات تنظ

واضحة، تبقى من العناصر األساسية والجوهرية في نجاح نظام السالمة 

 (.3100الغذائية )ماكراي، 

 كي  اعتمدت دول أخرى مقارباتها ألنظمة السالمة الغذائية

عملت العديد من الدول على إعادة هيكلة أنظمتها للسالمة الغذائية بهد  تحسين 

 ى الوطني. وفيما يلي عدد من األمثلة:الرقابة والسالمة الغذائية على المستو

: اعتمدت اليابان المقاربة المدمجة وقامت من خالل تمرير تشريع جديد اليابان ←

)القانون األساسي للسالمة الغذائية( بتأسي  منظمة جديدة خاصة 

للسالمة الغذائية )لجنة السالمة الغذائية(، بحيث تكون جهة مستقلة 

تنسيق المهام ما بين مختلف الوزارات ومتجانسة وتتولى مسؤولية 

 (.3102والجهات المعنية )ماتسو، 

، اعتمد أيضًا 3112: أقرت الصين قانونًا جديدًا للسالمة الغذائية في ال ين ←

مقاربة مدمجة من خالل دمج نظام الرقابة، وتحديد مسؤوليات كل من 
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عية في الهيئات والجهات المعنية، وتشكيل لجنة وزارية عليا لتكون مرج

 (.3102شؤون السالمة الغذائية )جيا وجوك ، 

، أقر االتحاد األوروبي مقاربة مدمجة حيث تم 3113: في االتحاد األوروبي ←

تشكيل الهيئة األوروبية للسالمة الغذائية )اإلفسا(، وهي وكالة علمية 

مستقلة، لتتولى مسؤولية تقييم المخاطر والتواصل بشأنها )سيالنو 

(. وقد ساهم هذا النظام الجديد في تحسين نظام السالمة 3102وسيالنو، 

الغذائية في االتحاد األوروبي، كما أثبت قدرة على التعاطي بفعالية مع 

 (.3102القضايا الطارئة والملحة )سيالنو وسيالنو، 

، عبر 0221توجهتا أيضًا لخيار المقاربة المدمجة منذ  أستراليا ونيو يلندا ←

مثل في هيئة معايير الغذاء ألستراليا ونيوزيلندا تأسي  نظام مشترك يت

(Food Standards Australia New Zealand authority وإعداد معايير )

(. وتتبع الهيئة في أسلوب عملها إطار عمل 3112مشتركة )هيلي وآخرون، 

قائم على تحليل المخاطر، وهي تجري تقييمات للمخاطر وجوانب التواصل، 

يما يتعلق بإدارة المخاطر لحكومة كل من أستراليا وتقدم التوصيات ف

(. وقد أدى ذلك إلى مزيد من 3112ونيوزيلندا لتنفيذها )هيلي وآخرون، 

االنضباط في نظام السالمة الغذائية، وإلى تسهيل أنشطة انفاذ االلتزام 

 (.3112)هيلي وآخرون، 

وجعلت نظام  اختارت أيضًا تبني مقاربة مدمجة، اإلمارات العربية المتحدة ←

السالمة الغذائية فيها يتمحور حول تحليل المخاطر والجوانب الحساسة 

(Hazard Analysis and Critical Control Point وتحليل المخاطر عبر تشكيل )

لجنة وطنية للسالمة الغذائية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة. 

ى صياغة مسودة قانون فيدرالي وتعمل اإلمارات العربية المتحدة حاليًا عل

 (.3100للسالمة الغذائية )الكندري وجوك ، 

اعتمدت المملكة العربية السعودية المقاربة  المملكة العربية السعودية ←

المركزية في أعادة هيكلة نظام السالمة الغذائية من خالل تأسي  الهيئة 

دًا من ، وهي هيئة تضم عد3112السعودية العامة للغذاء والدواء في 

اإلدارات التي يغطي مجال عملها أنشطة السلسلة الغذائية )الكندري 

(. وال يوجد حاليًا تشريعات خاصة بالسالمة الغذائية في 3103وجوك ، 

المملكة العربية السعودية، ولكن العمل جاء على صياغة مسودة قانون 
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ري خاص للسالمة الغذاء، وهو في المراحل األخيرة من اإلعداد )الكند

 (.3103وجوك ، 

وبالرغم من اختال  السياق في هذه الدول، فإن استعراض التجارب يشير إلى توج  

عام نحو إعادة هيكلة أنظمة السالمة الغذاية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتبني 

تشريعات وقوانين تنّظم األنظمة الغذائية. وبمراجعة التجارب المحلية للدول في 

)اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودول مجل  التعاون المنطقة 

الخليجي(، تم تحديد االعتبارات التالية ألخذها بعين الحسبان عند التنفيذ؛ وهي توجز 

؛ الكندري 3100العوامل التمكينية والعوامل التي قد تشكل عائقًا )الكندري وجوك ، 

 (.3112 ؛ الكندري وجوك ،3103وجوك ، 

 الغذائية اعتبارات التنفيذ في إعادة هيكلة األنظمة الوطنية للسالمة 3جدول 

 

 

  

العوامل التمكينية

يةالسياسااللتزام السياسي، القيادة 
ية التشريعات المناسبة، سياسة وطن

واضحة، التنفيذ
التنسيق، التواصل، والشفافية

 ياتالتدرج في اآلل التخطيط للتنفيذ 
الكوادر المؤهلة والكفوءة

ديثةأنظمة الكومبيوتر والمختبرات الح
تحديد األدوار والمسؤوليات ما بين 

الهيئات والجهات المختلفة
مشاركة أصحاب الشأن والمعنيين 
بمختلف مراحل السلسلة الغذائية
استخدام أنظمة السالمة الغذائية 

العالمية
التعليم والتثقيف والتدريب وزيادة 

الوعي

العوائق

السياسية وعدم  االضطرابات
 االستقرار

مقاومة التغيير في أوساط أصحاب 
 الشأن والمعنيين

ضعف الكفاءات والخبرات العلمية 
 والفنية المتخصصة

 محدودية الموارد

وكاالت  االعتماد على جهات ثالثة 
  االعتماد

ضعف آليات الرقابة على األمراض 
 الناتجة من األطعمة

النق  في كوادر المراقبين 
والمدقيين، والمو فين وعمال 

 المختبرات

انقطا  أنشطة الرقابة الغذائية في 
 المراحل والفترات االنتقالية السياسية

نق  الوعي في أوساط مالكي 
ومديري المؤسسات الغذائية الصغيرة 

السالمةفيما يتعلق بإجراءات   
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Recommendations 
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 التوصيات

 

بهد  حماية المستهلكين في لبنان، رّكزت العديد من مصادر البّينات  ←

والمراجع على ضرورة إيجاد نظام فعال للسالمة الغذائية في لبنان. 

بد أواًل من اعتماد قانون خاصة للسالمة الغذائية في ولتحقيق ذلك، ال 

لبنان. وهذا من شأن  أن يؤثر إيجابًا على القدرة التنافسية للمنتوجات 

الغذائية اللبنانية في أسواق التجارة العالمية، حيث أنها ستستوفي بدرجة 

 (.3112أكبر المعايير الدولية للجودة )جونغوانيش، 

ال بّد أن يكون القانون الجديد للسالمة الغذائية مراعيًا بالرجو  إلى البّينات،  ←

لخصوصية السياق المحلي اللبناني، وأن يأخذ بعين االعتبار الظرو  التي 

ستمكن من تطبيق  في البيئة المحلية، والعوائق التي قد تحول دون ذلك، 

والمؤثرات السياسية. كما يجب أن يترافق هذا القانون مع تشريعات 

وإجرائية مناسبة تعالج جوانب الرقابة والكشف، ومسؤوليات  تنظيمية

المدققين والمعاينين الميدانيين، وأنظمة المختبرات، ودور الوزارات، 

واالستيراد والتصدير، والترخي ، وغيرها. ويجب أن يبّين القانون بشكل 

واض  كيفية نقل أنشطة الرقابة الغذائية من النظام القائم إلى النظام 

ترح، باألخذ بعين االعتبار محدودية الموارد والمقاومة المحتملة للتغيير المق

 في أوساط أصحاب الشأن والمعنيين.

يمكن إعداد هذا القانون من خالل إجراء تقييم للخلفية الراهنة لممارسات  ←

السالمة الغذائية في لبنان، وتحليل مختلف جوانب اإلشكالية الرئيسية 

حديد الخيارات المتوفرة وتقييمها، بما يحقق أفضل والعوامل ذات الصلة، وت

النتائج في دعم وتقوية نظام السالمة الغذائية في لبنان. إن مثل هذا 

التحليل يجب أن يكون األساس في أجراء أي مناقشات مثمرة حول 

 السياسات العامة في هذا السياق.
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 الملحق

؛ وعمار، 2102أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بالسالمة الغذائية في لبنان )كاملة، 

2100) 

 الدور والمسؤولية الجهة

 من  تراخي  مصانع األغذية وزارة الزراعة

 الصادرات والواردات والمحتويات/المكونات الرئيسيةالرقابة على 

 الرقابة على األغذية المنتجة محليًا )األلبان واألجبان، والفواك ، والخضار(

 الرقابة على الماشية والحيوانات الحية المستوردة والمصدرة

 الرقابة على صناعات األغذية ومعالجتها وتعليبها وتحضيرها/تجهيزها

 ال  والمذاب ؟الرقابة على المس

من  تراخي  إنتاج المياه، وإنتاج المضافات الغذائية، والتراخيض لمتاجر  وزارة الصحة العامة

ومحالت األطعمة السريعة )السناك( والجانب الصحي في تراخي  

 المطاعم ومزودي األطعمة والفنادق

 إعداد المذكرات التنظيمية واإلجرائية المتعلقة باألغذية

 الظرو  الصحية في مصانع األغذيةالرقابة على 

 الرقابة على المسال  والمذاب ؟

 الرقابة/الكشف على المطاعم والمقاهي والمتاجر والمخازن

 الرقابة على العاملين في القطا  الصحي

 تحليل عينات من األغذية

 الرقابة على األمراض التي تنتج عن تناول أطعمة غير سليمة

وزارة االقتصاد 

 والتجارة

 الرقابة على التسميات/العالمات الغذائية وتواري  الصالحية

 حماية حقوق الملكية الفكرية

 الرقابة على الصادرات والواردات والمكونات/المحتويات الرئيسية

 تحليل عينات من األغذية

الرقابة على المأكوالت المعلبة، والمشروبات الروحية والكحولية، 

 خل، والمل والعصائر، وصلصات الطماطم، وال

 إرسال تقارير رسمية إلى المحكمة

الرقابة/ الكشف على المطاعم والمقاهي والمتاجر والمخازن والمتاجر 

 الكبرى )السوبر ماركت(

 من  تراخي  لمؤسسات الخدمات الغذائية )تقديم األطعمة( وزارة السياحة

 الرقابة/الكشف على المطاعم والمقاهي والفنادق
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 الدور والمسؤولية الجهة

 الرقابة على العاملين في القطا  الغذائي وزارة الداخلية

 تحليل عينات من األغذية

 الرقابة على النظافة في مصانع األغذية

 الرقابة/ الكشف على المطاعم والمقاهي والمتاجر والمخازن

 الرقابة على تصنيع األلبان واألجبان واألغذية والمنتوجات النباتية محلياً  وزارة الصناعة

 الصناعيةتجديد الرخ  

 تصري  وتصديق اإليصاالت وشهادات المنشأ للصادرات

 من  تراخي  لبيع الكحول وزارة المالية

من  تراخي /أذونات لتصدير واستيراد األغذية بعد وزارة الصحة العامة 

 ووزارة الزراعة

 تحليل عينات من األغذية

مؤسسة المقايي  

والمواصفات 

 اللبنانية )ليبنور(

 المعايير للمنتوجات الغذائية المحلية اللبنانيةوضع وتطوير 

الهيئة اللبنانية للطاقة 

الذرية/ المجل  

الوطني للبحوث 

 العلمية

 الرقابة على اإلشعاعات واألغذية من الصادرات والواردات
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 )ب(: قضية العثور على مادة ناتامايسين في اللبنة

 

  

ماذا حدث؟

طعام  بنة ، أجرت محطة تلفزيونية لبنانية تحقيقًا عن المواد الكيماوية التي تحتوي عليها منتجات الل2014مارس   في آذار•

ات من وشملت هذه التحقيقات اختبار عين . تقليدي منتشر بشكل واسع في لبنان؛ وهي عبارة عن لبن مختمر مكثف

.  را لتحليلهامختلف العالمات التجارية المنتشرة لمنتج اللبنة، عبر إرسال العينات إلى معمل ذو مصداقية عالية في سويس

54.3بة الحافظة في اللبنة بنس" ناتامايسين"وقد كشف التحقيق أن إحدى الجهات التي تصّنع اللبنة تستخدم مادة 

التصنيع  وقد أقرت جهة اإلنتاج . 2014قنطار،  كلغ، وهو ما ال يتطابق مع ما تسم  ب  المعايير اللبنانية والدولية  ملغ

"  آمنة"و" طبيعية"ودافعت عن موقفها بالقول أن هذه المادة الكيميائية " ناتامايسين"المحلية هذه استخدام مادة 

وقد أثارت هذه الفضيحة القلق والهلع في أوساط الرأي العام، خاصة مع ما انتشر من مزاعم بأن هذه  . 2014األخبار،  

.المادة تسبب السرطان

الحقائق

بكميات ال تتجاوز  (antimycotic قشرة األجبان كمضاد للفطار  تمكن إضافة المادة إلى األجبان ومحيط: هيئة الغذاء والدواء•

 .2013هيئة الغذاء والدواء،  ملغ لكل كلغ 20

يمكن استخدام مادة الناتامايسين كمادة حافظة في نظائر األجبان،  :Codex Alimentariusدستور السالمة الغذائية •

اوز كحد المعلبة، واألجبان الناضجة، واألجبان غير الناضجة، وبروتين مصل اللبن، بمستويات ال تتج واألجبان المعالجة

 .2013لجنة دستور السالمة الغذائية،  ملغ لكل كلغ 40أقصى 

، "اللبنة"ال يسم  باستخدام مادة ناتامايسين كمادة حافظة في  : ليبنور مؤسسة المقايي  والمواصفات اللبنانية •

ليبنور،  ملغ لكل كلغ 50والمادة الحافظة التي يمكن استخدامها في اللبنة هي حمض السوربيك بحد أقصى ال يتجاوز 

1999. 

من كانت الجهة 

المسؤولة؟

ضبط بحسب نظام السالمة الغذائية الحالي، فإن هناك العديد من المؤسسات المسؤولة عن الرقابة وال•

ر المعايي  ليبنور وتعّد مؤسسة المقايي  والمواصفات اللبنانية . لمنتجات األلبان واألجبان

خدام والمواصفات، لتصادق عليها من ثم وزارة الصحة العامة التي تتولى مسؤولية الرقابة على است

ين مضافات األغذية؛ أما وزارة الصناعة فتتولى مسؤولية الرقابة على إنتاج األلبان واألجبان، في ح

واألجبان تتولى وزارة االقتصاد والتجارة والبلديات المحلية الرقابة على مبيعات وتجارة منتجات األلبان

 .2011عمار،  

أين كان مكمن 

الخطأ؟

ضعف التواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات المنتجة لأللبان واألجبان•

غياب الرقابة والكشف الدوري والمنهجي لوزارة الصناعة على إنتاج األلبان واألجبان نق •

غياب الرقابة والكشف الدوري والمنهجي لوزارة االقتصاد والتجارة، باألخ  على التوضيب نق •

مكونات المضافات الغذائية والمواد الحافظة لأللبان واألجبان والتعليب، وعلى قائمة محتويات

ارة هلع ضعف التواصل بشأن المخاطر، حيث أن الوزارات تستغرق وقتًا طوياًل للرد، بما ترك مجااًل إلث•

في أوساط الرأي العام، وتسبب بحدوث فضيحة
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Knowledge to Policy Center 
draws on an unparalleled 
breadth of synthesized 
evidence and context-
specific knowledge to 
impact policy agendas and 
action. K2P does not 
restrict itself to research 
evidence but draws on and 
integrates multiple types 
and levels of knowledge to 
inform policy including grey 
literature, opinions and 
expertise of stakeholders. 
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