
 29/6/2015بیروت في 

 

الغذاء إلى حملة مؤسساتیة مستمرة، سیتم أعلن وزیر الصحة العامة وائل أبو فاعور أنھ التزاًما بتحویل حملة سالمة 
البدء وباالتفاق مع نقابات أصحاب المطاعم والفنادق واتحاد نقابات المؤسسات السیاحیة على البدء بتطبیق برنامج 

تصنیف الجودة في المطاعم اللبنانیة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبھ في وزارة الصحة إثر اجتماع ضمھ 
المطاعم طوني الرامي ونقیب أصحاب الفنادق بیار أشقر واألمین العام التحاد المؤسسات السیاحیة  ونقیب أصحاب

 .البحریة جان بیروتي والسیدین خالد نزھة وعارف سعادة من نقابة أصحاب المطاعم

وسمیة التي وقد استھل أبو فاعور مؤتمره الصحافي بالتأكید أن المواطن اللبناني مّل وتعب ویئس من الحمالت الم
تختفي مع اختفاء الحماس أو بعد حصول تسویات سیاسیة معینة أو إذا طرأت أحداث سیاسیة طغت على ما سبقھا 

وفرضت أولویات جدیدة. أما حملة سالمة الغذاء فنریدھا حملة مؤسساتیة مستمرة غیر موسمیة، فنضمن من خالل 
حقق حتى اآلن. وفي ھذا اإلطار یأتي برنامج تصنیف جملة إجراءات وضع األسس التي تكفل عدم التراجع عما ت

الجودة في المطاعم اللبنانیة الذي نعلن عنھ الیوم بعدما تم االتفاق في شأن التوصل إلیھ مع النقابات المعنیة، ویھدف 
طاعم لتقدیم إلى تأكید الصورة اإلیجابیة للمطاعم اللبنانیة وتحفیز المؤسسات العاملة في الشأن الغذائي وال سیما الم

الصورة الفضلى عن المطاعم والسیاحة الخدمة في لبنان ورفع جودة الغذاء وتخفیف حاالت التسمم وتحسین الخدمة. 
وتابع وزیر الصحة العامة أن برنامج تصنیف الجودة یھدف من جھة إلى إعطاء الثقة للمواطن اللبناني والمقیم 

لحافز للمطعم اللبناني لتحسین أوضاعھ. فھو لیس إجراء عقابیًا بل إنھ وللسائح األجنبي، ومن جھة ثانیة إلى إعطاء ا
 .إجراء رقابي، كما أنھ لیس إجراء إنتقامیا بل ھو إجراء تحفیزي

وضعتھا وزارة الصحة لتطبیقھا  Check List وأوضح الوزیر أبو فاعور أن ھذا البرنامج یتضمن الئحة مواصفات
مؤسسة، بعدما تم  931بیق ھذا البرنامج سیبدأ في العاصمة بیروت حیث تم إحصاء في المطاعم اللبنانیة. وقال إن تط

فصل فریق من أحد عشر مراقبًا سیقومون بزیارة المطاعم في بیروت على مراحل ثالثة. وتتضمن المرحلة األولى 
اني لتدوین ما حصل من كشفًا أولیًا وتدوین مالحظات یتم تبلیغھا للمطعم المعني، على أن یحصل بعد ذلك الكشف الث

 .تحسینات وتبلیغ المالحظات الجدیدة، ویُعتبر بعد ذلك الكشف الثالث ھو الكشف النھائي

وتابع وزیر الصحة العامة أن المدة الفاصلة بین الكشف األول والكشف النھائي ستستغرق ثالثة أشھر لتغلیب الجانب 
تحسین وضعھ، على أن یصدر في نھایة الكشف تصنیف التحفیزي للبرنامج وإعطاء المجال للمطعم المعني في 

المطعم علًما أن ال عالقة لھذا التصنیف بالتصنیف اآلخر الصادر عن وزارة السیاحة، بل ھو مرتبط بسالمة الغذاء 
فقط. ویعتمد التصنیف على الئحة معاییر منھا أماكن تحضیر الطعام وكیفیة استالمھ وتقدیمھ وأداء الموظفین 

والتطھیر وأماكن المرافق الصحیة وغرف تبدیل المالبس وفحوصات األكل والمیاه إلخ.. بحیث توضع  والتنظیف
% من 90% و80عالمة على كل بند من ھذه البنود؛ فإذا حصل المطعم بنتیجة الكشف النھائي على ما یتراوح بین 

% فیعطى شھادة 90من تجاوز نسبة الـأما إذا تمكن  .Silver العالمات المطابقة للمواصفات، یُعطى شھادة سیلفر
 .% فلن تعطى لھ شھادة 80أما من ال یستطیع أن یبلغ عتبة الـ  .Platinum بالتینوم

وأضاف الوزیر أبو فاعور أنھ من المفترض تعلیق الشھادة على مدخل المطعم فیراھا المواطن أو المقیم أو السائح 
 .ویقرر ما إذا كان سیلج إلى المطعم أم ال

ص وزیر الصحة العامة على التوضیح أن أھم ما في الئحة المواصفات أنھا وضعت بالتشاور والتنسیق بین وحر
وزارة الصحة والنقابات المعنیة، واالتجاه ھو إصالحي بالتأكید، آمال أن یسھم ھذا األمر في تحسین جودة الغذاء 

طاة والمحددة بین ثالثة أشھر بین الكشف األول وخدمة المطاعم والصورة السیاحیة للبنان، خصوصا أن المھلة المع
 .والنھائي تعطي فرصة لصاحب المؤسسة لتحسین أوضاعھ

ولفت إلى أنھ لوال حملة العینات التي قامت بھا وزارة الصحة، لما تم الوصول إلى ھذه النقطة المتقدمة في تأمین 
دول العربیة وحتى بعض الدول الغربیة، حتى أن سالمة الغذاء في لبنان، مضیفا أن ھذه الحملة غیر مسبوقة في ال



أصداءھا تتردد في بعض الدول العربیة حسب تأكیدات عدد من وزراء الصحة فیھا حیث یبدو لبنان نموذًجا في ھذا 
   .اإلطار. وأبدى أبو فاعور ارتیاحھ لتالقي وزارة الصحة مع النقابات على تحسین سالمة الغذاء في لبنان

  

 قرار جدید

تم وزیر الصحة العامة مؤتمره الصحافي باإلعالن عن قرار جدید تم اتخاذه بالتفاھم مع النقابات المعنیة، ویقضي وخ
بـ"الطلب من جمیع المؤسسات الغذائیة التي تتعاطى بتحضیر أوتقدیم الطعام وبغض النظر عن عدد أفرادھا، بما في 

غیرھا، إنتداب موظف واحد على األقل ثابت لدیھا لكي یخضع ذلك المطاعم الكبیرة والصغیرة والسناكات واألكشاك و
توثیق بحضور ھذه   لتدریبات في سالمة الغذاء بشكل دوري، دورة واحدة على األقل سنویا، على أن یحصل على

الدورات. یتم تدریب الموظفین في أي شركة أو مؤسسة معتمدة لذلك بما فیھا غرفة التجارة والصناعة. وقال أبو 
 .ر إن تطبیق ھذا القرار سیبدأ في األول من أیلول المقبلفاعو

 بیار أشقر

بدوره، رأى نقیب أصحاب الفنادق بیار أشقر أن عصر العقاب قد مّر، وھذا البرنامج مؤشر لإلنتقال إلى عصر 
ابات اإلیجابیات والبحث عن كیفیة التحسین والتطویر. وأشار إلى دورات تدریبیة قد حصلت من قبل اتحاد النق

 .السیاحیة في مناطق عدة للمساھمة في ھذا المجال

 طوني الرامي

أما نقیب أصحاب المطاعم طوني الرامي فقال إن برنامج تصنیف الجودة في المطاعم نموذج تفتیشي یشمل كل 
مراحل سالمة الغذاء، وال یقتصر فقط على فحص العینات. أضاف أن على صاحب المؤسسة أن یعالج كل ما یتعلق 

العمل داخل مؤسستھ بدءا من اإلستقبال والتخزین والتطھیر والطھي إلى التقدیم للزبون. وقال إن على صاحب ب
المؤسسة أن یتابع كل ھذه التفاصیل للحصول على العالمة المطلوبة والشھادة، داعیًا من سیحصل على ما 

 .Platinumوبعدھا في الـ Silverخانة الـ% من النقاط إلى القیام بالجھد الالزم لتصنیف مؤسستھ في 80الـ  دون

 جان بیروتي

ثم أعلن أمین عام اتحاد المؤسسات السیاحیة البحریة جان بیروتي أن مرحلة جدیدة تبدأ الیوم وھي مرحلة تلمیع وجھ 
لبنان الغذائي، حیث سیكافأ كل صاحب مؤسسة یقوم بالنشاط المطلوب، داعیًا كل الزمالء أصحاب المؤسسات إلى 

تعامل مع الموضوع بإیجابیة ومسؤولیة إذ لم یعد مسموًحا أن نبقى بدائیین. أما ما ھو موجود في البلد من میاه غیر ال
صالحة أو مصادر غذائیة مشبوھة، فھي لیست مسؤولیة المؤسسات السیاحیة إنما ھذه المؤسسات مجبرة بالتعامل 

 .End Product نتج الذي تقدمھ في حالتھ النھائیةمعھا بما یؤمن منتجا جیدا ألن المؤسسات مسؤولة عن الم


