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د. شربل عون عون: لماذا لم يستحدت العھد الجديد وزارة جديدة
"للشؤون القانونیة"؟

األربعاء ٤ كانون الثاني ٢٠١٧   10:23 مقاالت النشرة

 

في أولى حكومات العھد الجدید كان ألھل القانون، كما الجمیع، بعض األمور التي تمّنوا ان تؤخذ بالحسبان، منھا
استحداث وزارة جدیدة للشؤون القانونیة. ولمعرفة المزید من التفاصیل حول الموضوع، كان لـ"اإلقتصاد" ھذا

:الحدیث مع المحامي باالستئناف، المستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة، د. شربل عون عون

ما ھي برأیكم أھم القوانین ذات الطابع االجتماعي التي من الضروري ان یتم العمل بھا في مطلع عام 2017 -
من قبل الحكومة الحالیة؟

كما سبق وذكرنا ھناك العدید من القوانین االجتماعیة التي تھم المجتمع اللبناني مباشرة ولكن لالسف ال یتم
تطبیقھا او العمل بھا او على االقل ال یتم العمل على معالجة الثغرات فیھا، وذكرنا على مراحل عدة قانون العمل

والضمان االجتماعي الذي یھم الشعب اللبناني عموما والذي یواجھ مشكلة اساسیة في التطبیق والرقابة حیث
.طالبنا العھد على اعتباره من أحدى اھم أولویاتھ

من االمور االخرى االساسیة والھامة جدا والتي ال تتحمل االنتظار والتأجیل ھو قانون سالمة الغذاء الذي 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

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
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واالداري وترتبط بمجلس الوزراء الذي یمارس سلطة الوصایة علیھا. یدیر الھیئة مجلس ادارة مؤلف من سبعة
اعضاء یعینون بمرسوم، ولكن ھذه الھیئة لم تنشأ حتى تاریخھ كونھ لم یصدر حتى اآلن المراسیم التطبیقیة

للقانون من قبل الحكومة. ان تشكیل الھیئة ھو امر اساسي وال یمكن االنتظار بشأنھا الن سالمة اللبنانین اصبحت
.على المحك وال بد للحكومة الحالیة اعتبار ھذه المسألة من احدى اھم اولویاتھا

أن قانون سالمة الغذاء ھو مطبق في عدید من الدول وفي دولة مصر العربیة تم اقراره منذ حوالي اسبوع ایضا
.ومن المعیب عدم تطبیقھ في لبنان حتى تاریخھ

دائما تتكلّمون عن قوانین غیر مطّبقة أو غیر فعالة؛ ما ھو الحل برأیكم وھل تعتبرون أنھ كان یتوجب استحدات -
وزارة جدیدة ذات اختصاص معّین من أجل معالجة المشكلة؟

برأیي ھناك بالتأكید وزارات اخرى ذات اھمیة كان یتوجب استحداثھا؛ فلماذا لم یتم استحداث وزارة جدیدة تحت
اسم "وزارة الشؤون القانونیة" یكون دورھا اساسیا في معالجة مسألة عدم تطبیق القوانین والعمل على االسراع

.في تشكیل المراسیم التطبیقیة للقوانین غیر المطبقة والتي تكون بحاجة الى تلك المراسیم

ان العدید من دول العالم المتحّضرة لدیھا وزارة متخصصة للشؤون القانونیة حیث تكون مكلفة بأبداء المشورة
القانونیة داخل الحكومة واختصاصھا بدراسة ومراجعة ما یحال الیھا من تشریعات من مجال االختصاص، وان

:اھم ما یمكن ان تختص بھ ما یلي

دراسة ومراجعة ما یحال الیھا من مشروعات القوانین واللوائح التنفیذیة الواردة للعرض على مجلس الوزراء -
،وذلك قبل عرضھا على اللجان الوزاریة المختصة

اجراء الدراسات والبحوث القانونیة في المشكالت التي یحددھا مجلس الوزراء او رئیس المجلس وتقدیم -
،االقتراحات والتوصیات بوسائل معالجتھا

متابعة المنازعات الدولیة الھامة التي تكون الحكومة اللبنانیة طرفا فیھا، والتي تحال الیھا من مجلس الوزراء -
.اورئیس المجلس وذلك بالتنسیق مع الوزارات والجھات والھیئات الخاصة

تمثیل الحكومة في مجلس النواب ولجانھ والتحدث عنھا وشرح وجھة نظرھا فیما تعرضھ من تشریعات وما -
.تصدره من قراراتوذلك باالشتراك مع الوزراء المختصین

متابعة ما یدور في جلسات مجلس النواب ولجانھ، من مناقشات وسائر ما یتعلق ببمارسة اعمال التشریع -
والرقابة واحاطة مجلس الوزراء كل فیما یخصھ بذلك واالتجاھات العامة للمجلس في المسائل الھامة
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المساعدة على نشر الثقافة القانونیة لدى كافة الشعب اللبناني عن طریق تحضیر الندوات العلمیة المتخصصة -
في المسائل الھامة التي تھم الشعب

.ما یكلفھا بھ رئیس مجلس الوزارء من مھام اخرى تتفق وطبیعة اختصاصھا -

عن طریق ھذه الوزارة تتحقق افضل سبل االتصال والتنسیق ولیس في ذلك ما یخل بمبدأ الفصل بین السلطات
بل على العكس فوجود ھذه الوزارة ھو تأكید على ھذا المبدأ. برأیي وجود وزارة للشؤون القانونیة من شأنھ
معالجة ثغرات عدیدة بدءا من خالل المساعدة على اصدار قوانین جدیدة وصوال الى االسراع على اصدار

.المراسیم التطبیقیة للقوانین غیر المطبقة

ھل ترون ان توزیع الحقائب في الحكومة الحالیة ھو منطقي من ناحیة االختصاص؟ -

بالتأكید كال وھذا امر اعتاد علیھ اللبنانیین منذ زمن طویل، فالعدید من الحقائب لیست متناسبة مع كفاءة
واختصاص الوزراء، فالطبیب في وزارة لیست لھ وكذلك المھندس والمصرفي وغیرھم.....ان لبنان یعاني من

مشاكل عدیدة اكانت في قطاع االقتصاد او السیاحة او غیرھا من االمور وانا برأیي ان ھذا االمر ال یمكن
تصحیحھ مثال اال بعد وصول اھل االختصاص والخبرة الى المراكز. أن عدد كبیر من الوزراء الحالیین یتمتعون

بالكفائة العالیة ولكن وجودھم في وزارات تتعلق بأختصاصھم یمكن أن یؤدي الى دور فعال أكثر. أخیرا نتمنى
.التوفیق للحكومة الحالیة ونطلب منھا االسراع على اعتبار قانون سالمة الغذاء من احدى اھم اولویاتھا


