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المحامي د. شربل عون عون: قضاء االمور المستعجلة يسبق
قانون سالمة الغذاء

االثنین ١١ تموز ٢٠١٦   12:03 مقابالت االقتصادية

 

أصدر قاضي األمور المستعجلة في بیروت، القاضي جاد معلوف، الشھر منذ أقل من شھر قراراً یقضي بضبط
القمح والطحین وسائر المكونات وحجزھا وإقفال مطاحن "لبنان الحدیثة" بالشمع األحمر إلى حین استیفائھا

.الشروط

وجاء قرار معلوف بعد اجراء خبراء فنیین كشفا علیھا، وفي خالصتھ: “وقف العمل فورا في المطحنة المستدعى
في وجھھا وضبط كامل كمیة القمح ومنتج الطحین والعلف الحیواني الموجودة داخلھا حالیا، على أال یعاد العمل

فیھا اال بعد اصدار الخبیرة التي عینتھا المحكمة تقریرا یبین ان المستدعى في وجھھا قامت بكل التعدیالت
الالزمة التي تضمن الحد االدنى من الجودة والسالمة في المنتجات التي تبیعھا، مع الترخیص للمستدعى في

وجھھا بالعمل على اجراء التعدیالت واالصالح على مدار الساعة للتوصل في اسرع وقت الى اعادة فتح
المطحنة، على ان تدفع ھذه االخیرة غرامة اكراھیة قدرھا 150 ملیون لیرة لبنانیة عن كل یوم تخالف فیھ ھذا

.القرار

تكلیف الكاتب زیاد شعبان التنفیذ والكشف على المطحنة والتحقق من الكمیات الموجودة فیھا من القمح –
.والطحین وسائر المنتجات

تكلیف المستدعي في وجھھا سداد مبلغ 5 مالیین لیرة لبنانیة على حساب اتعاب الخبیرة التي علیھا االشراف –
على االعمال وتنظیم تقریر فور بلوغ التعدیالت واالصالحات الحد الذي یسمح باعادة العمل بما یضمن سالمة
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.المنتجات

.”تكلیف الجھة المستدعیة سداد مبلغ 200 ألف لیرة بدل انتقال الكاتب –

ولمعرفة المزید من التفاصیل حول ھذا أھمیة ھذا القرار وقانون الغذاء بشكل عام كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع
:المحامي باالستئناف والمستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة  د. شربل عون عون 

ما أھمیة الحكم الصادر عن قاضي االمور المستعجلة في بیروت القاضي جاد معلوف؟ وما ھو مضمونھ؟ -

اصدر قاضي االمور المستعجلة في بیروت جاد معلوف حكماً أقفل بموجبھ مطاحن لبنان الحدیثة بعد أن تبین أنھا
غیر ملتزمة بالمعاییر الصحیة والبیئیة وسالمة الغذاء، بعد أن تبیین للخبراء وجود جرذان وصراصیر و حشرات

.في القمح الذي یستھلكھ المواطنون

نصت خالصة الحكم على التوقف عن العمل فوراً فیھا وضبط كامل كمیة القمح ومنتج الطحین والعلف الحیواني
الموجود في داخلھا وتم تعیین خبراء أخصائیین للتنفیذ والكشف عن المطحنة والتحقق من الكمیات الموجودة فیھا

.من القمح والطحین وسائر الموجودات

إن ھذا القرار قد صدر بناًء على عریضة تقدمت بھا مجموعة جمعیات من المجتمع المدني، وإن ھذا الحكم
قاً حتى تاریخھ .بالطبع لھ اھمیة كبیرة في حین ان قانون سالمة الغذاء لیس نافذاً ومطبَّ

ما ھو قانون سالمة الغذاء ؟ وعلى ماذا ینص؟ وھل قد شمل االدویة؟ -

ان قانون سالمة الغذاء قد صدر بتاریخ 24/11/2015 وتم نشره في الجریدة الرسمیة في العدد رقم 48، وقد
أوجب القانون على كل من المحترف والمزارع والمؤسسة ان یتثبت من ان الغذاء المنتج او المستورد الذي

یضعھ بتصرف المواطن ھو مطابق للمواصفات المعتمدة وصالح لالستھالك البشري وقد شمل ھذا القانون جمیع
انواع المأكوالت والمشروبات والمواد التي تستعمل في عملیة تصنیع الغذاء وجمیع المنتجات الزراعیة. ویستثنى

:من نطاق تطبیق احكام ھذا القانون

االدویة والمواد االولیة المستخدمة في صناعة االدویة ومواد التجمیل -1

التبغ والتنباك على اختالف انواعھما والمواد المصنعة لھما -2

المأكوالت والمشروبات التي یجري تحضیرھا وتخزینھا في المنازل لالستعمال الشخصي -3

المتمات الغذائیة والمواد االولیة التي تستخدم في صناعتھا -4
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ما ھي كیفیة تطبیق القانون؟ وھل ھو مطبق االن؟ وھل من عقوبات جزائیة في حال عدم احترام القانون؟  -

ان أبرز ما تضمنھ ھذا القانون ھو انھ أنشأ بموجب المادة 22 منھ ھیئة تعرف بإسم "الھیئة اللبنانیة لسالمة
والتي تتمتع بالشخصیة المعنویة وباالستقالل المالي "Food Safety Lebanese Commission الغذاء

.واالداري وترتبط بمجلس الوزراء الذي یمارس سلطة الوصایة علیھا

:یدیر الھیئة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء یعینون بمرسوم، وتتولى العدید من المھمات ومن ابرزھا

اقرار و/او اقتراح النصوص الالزمة لتطبیق احكام قانون سالمة الغذاء وتحدید شروط واجراءات مراقبة تنفیذه -
ونصوصھ التطبیقیة

التنسیق بین الوزارات المختصة واالدارات المعنیة لتنفیذ احكام ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة، والمشاركة -
في وضع المعییر المتعلقة بسالمة الغذاء باالستناد الى المعلومات العلمیة

اعداد الدراسات واالحصاءات المتعلقة بسالمة الغذاء -

تسلم الشكاوى من المواطنین والتحقق منھا وتحویلھا الى االدارات المعنیة -

وضع برنامج اعالمي وتنظیم الحمالت التي تھدف الى توعیة المواطنین حول سالمة الغذاء ونشر ثقافة سالمة -
الغذاء

مراقبة عملیة تتبع وتحویل الغذاء او توضیبھ او نغلیفھ او توزیعھ او نقلھ او تخزینھ او تبریده او حفظھ او بیعھ -
،او تحضیره او تقدیمھ او عرضھ او تسلیمھ للمستھلك لضبط كل مخالفة الحكام ھذا القانون

یجب االضافة ایضا بان الھیئة لدیھا صالحیة الرقابة بموجب جھاز خاص لییھا یتولى وحدة المراقبة، ویكون
:للمراقب الغذائي صفة الضابطة العدلیة ویتمتع بأوسع الصالحیات التمام مھمتھ ومنھا

،الدخول الى كافة االماكن -

،أخذ عینات ونماذج وطلب اخضاعھا امعاینة خبریة -

،تنظیم المحاضر في حال وجود مخالفات -

 ،رفع تقریر فوري الى الھیئة في حال تبین لھ وجود حالة طارئة التخاذ كافة االجراءات القانونیة -
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وبحسب المادة 42 من القانون، یتحمل المزارع والمحترف والمؤسسة المسؤولیة الجزائیة والمدنیة المنصوص
علیھا في قانون العقوبات والنصوص الخاصة عن كل غذاء غیر سلیم جرى استیراده و تصنیعھ وتوزیعھ

.لالستھالك وتشدد العقوبة في حال تسبب ھذا الغذاء وفاة احد االشخاص

.ان ھذه الھیئة لم تنشأ حتى تاریخھ كونھ لم یصدر حتى اآلن المراسیم التطبیقیة للقانون

إننا بالطبع ندعو الحكومة الى اصدار المراسیم التطبیقیة للقانون والعمل على تنفیذه ومحاسبة كافة األشخاص
المسؤولین الذین یستھترون بسالمة اإلنسان ونحّیي بالطبع الحكم الجريء الصادر عن قضاء االمور المستعجلة

الذي سبق قانون سالمة الغذاء وندعو كافة المواطنین الى عدم االستھتار والتردد بتقدیم الشكاوى الالزمة عند
.وقوع اي ضرر یضر یسالمتھم ویتعلق بسالمة الغذاء


