
 
 

 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست
 

 المنتدى العربي لسالمة وجودة الغذاء
 
القصار نالعربية، مبنى عدنا مركز االتحاد العام للغرف  

2015شباط  25  
************************* 

 للمطابقة عند اإللقاء
 

  دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم،
  الي وزير االقتصاد والتجارة الدكتور آالن حكيم،مع

  معالي وزير الصحة وائل أبو فاعور، 
اعة والزراعة في البلدان الرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصنمعالي األستاذ عدنان القصار، 

  ، العربية
ان العربية ورئيس اتحاد غرف حضرة نائب رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلد

  التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، 
  ، للصناعات الغذائية هيثم الجفان العربيرئيس االتحاد حضرة 

 حضرة الرئيس التنفيذ لمجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي، 
 أصحاب السعادة،

 حضرة السيدات والسادة،
 

  
في لبنان، تكون ردة فعلهم األولية السؤال عن المطبخ اللبناني الشهير،  عندما أخبر زمالئي عن عملي

والمأكوالت الشهية التي تقدم في الكثير من المطاعم حول العالم! فهذه المأكوالت ليست لذيذة المذاق 



 ة الغذاء وجودته وحماية المستهلك.سالمفحسب، بل إنها مفيدة وصحية! لذلك ال يمكن التقليل من أهمية 
ويأتي هذا المنتدى اليوم في وقت مناسب للبنان حيث برزت هواجس مقلقة في هذه المجاالت المهمة 

  أخيرًا. 
  

لبنان والمنظمين على إقامته  مبادرةيرحب االتحاد األوروبي بانعقاد المنتدى في هذا التوقيت ويثني على 
بالسير قدمًا ويرفض البقاء في مكانه أو  ب اإلبداع والتنوع واالزدهار، التي يحلم شعبهاهنا في بيروت، قل

 التراجع. 
 

بين  لهاجهودًا مشتركة ومضافرة وفي أي بلد آخر في المنطقة سالمة الغذاء في لبنان  ضمان يتطلب
نان والبلدان األخرى راهنًا، تتقاسم عدة ففي لب. والقطاع الخاص والسلطاتوالمؤسسات مختلف الوزارات 

 . لغذاء، مما يحتم تحديد هذه المسؤوليةسالمة ا المسؤولية عنو اإلطار القانوني وزارات 
 

من نظرة المستهلك إلى قطاع قد بدلت األخيرة المرتبطة بسالمة الغذاء ونظافته  األحداث يمكن أن تكون
كل هذه  وأدت. (رغم أنني أقر بأنني لم أطلع على آخر األرقام في هذا الصدد) الصناعات الغذائية

نقص في الثقة في القطاع. لذلك من األهمية بمكان استرجاع ثقة م استقرار و عدإلى األحداث 
  المستهلكين. 

 
لغذاء في هذا اإلطار، تشكل المبادرات البرلمانية األخيرة الهادفة إلى التنسيق الوزاري في شأن سالمة ا

ئيس تمام سالم تطورات مشجعة جدًا. انتهاكات معايير جودة الغذاء برئاسة الر  وٕانشاء هيئة مستقلة لرصد
ويقف االتحاد األوروبي إلى جانب الحكومة اللبنانية في كل هذه العملية، مع دعمه للقطاع الخاص الذي 

 يجب أن يكون قادرًا على النمو واستقطاب المزيد من المستثمرين. 
 

 حضرة السيدات والسادة،
 

خبرتنا في هذا المجال،  وقد قدمناعايير سالمة الغذاء. االتحاد األوروبي لبنان في التوعية على م يدعم
ول معايير سالمة غذاء مرتفعة وحماية صحة المستهلك ي سياسة سالمة الغذاء المتمحورة حخصوصًا ف

مليون يورو)، يتم تدريب المفتشين  4.3ومصلحته. وبفضل برنامج الجودة الممول من االتحاد األوروبي (
ت الغذائية وفق معايير سات االتحاد األوروبي. كما يتم منح الشهادات للمؤسساالغذائيين وفق أفضل ممار 

  العمل على وضع قاعدة إلكترونية مشتركة لتسجيل المؤسسات الغذائية في لبنان. أيزو، ويجري
 



ق الكثير من التقدم منذ إطالق برنامج التنمية الزراعية والريفية الممول من االتحاد يتحق إلى ذلك، تم
، مع تركيز 2019-2015وروبي، والذي دعم االستراتيجية المتوسطة األجل لوزارة الزراعة للفترة األ

 خاص على سالمة الغذاء.
 

سيساهم وضع قوانين ومراسيم ومالحق وطنية رئيسية جديدة خاصة بالحجر في إطار هذا البرنامج، 
ي رفع معايير سالمة الغذاء عند النباتي والحيواني متالئمة مع أنظمة االتحاد األوروبي مباشرة ف

على أساس على الحدود اعتمادها. وقد تحققت بعض النتائج الجيدة، على غرار تنفيذ إجراءات مراقبة 
صدير درجة الخطر على الواردات الغذائية وفق أنظمة االتحاد األوروبي، وتحسين نظام شهادات الت

 . للبطاطا
 

سنة، حيث سيتم تعزيز قدرات االستيراد والتصدير للقطاع الزراعي ثمة الكثير من النتائج المنتظرة هذه ال
من خالل تقوية خدمات الحجر النباتي والحيواني لوزارة الزراعة ودعم مختبر كفرشيما في سبيل حصوله 

 فكل خطوة مهمة، ويجب القيام بالكثير من األمور.  على شهادة أيزو.
 

الجهات المعنية للعمل معًا نحو وضع كل ات األعمال و اسمحوا لي أن أشجع الوزارات المختصة وجمعي
 .في لبنان لصالح جميع المقيمين فيه نظام جودة غذاء فاعل ومتين

 
  وفريق برنامج الجودة على هذه المبادرة الممتازة. كلمتي بشكر االتحاد العام للغرف العربية ودعوني أنهي

  
  شكرًا.


