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الجمهورّیة اللبنانّیة
مجلس النّواب

24/11/2015تاریخ 35قانون معجل رقم 
)26/11/2015تاریخ 48ر رقم . ج(

قانون سالمة الغذاء

:مادة وحیدة
.صدق اقتراح القانون المتعلق بسالمة الغذاء كما عدلته اللجان النیابیة المشتركة- 

.في الجریدة الرسمیةیعمل بهذا القانون فور نشره- 
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الجمهورّیة اللبنانّیة
مجلس النّواب

قانون سالمة الغذاء
الباب األول

نطاق التطبیق : الفصل االول
: 1المادة 

:حكام هذا القانونأیشمل نطاق تطبیق 
.ذلك المیاهنواع المأكوالت والمشروبات على اختالف انواعها واصنافها بما في أجمیع -1
.جمیع المواد التي تستعمل في عملیات تصنیع الغذاء وتحویله وتحضیره وتعبئته ومعالجته وتسویقه-2
ال تعتبــر غــذاء كانــت و صــناعته وٕان یــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تــدخل فــي إعــداد الغــذاء أجمیــع المنتجــات الزراع-3

.بذاتها
:حكام هذا القانونأیستثنى من نطاق تطبیق 

ومــواد التجمیــل كمــا هــي معرفــة فــي قــانون مزاولــة مهنــة والمــواد االولیــة المســتخدمة فــي صــناعة االدویــةالدویــةا-1
.الصیدلة

.نواعه والمواد المصنعة لهأالتبغ والتنباك على اختالف -2
.في المنازل لالستهالك الشخصيوتخزینها المأكوالت والمشروبات التي یجري تحضیرها -3
.لغذائیة والمواد االولیة التي تستخدم في صناعتهاالمتممات ا-4

الباب الثاني 
القواعد التي ترعى سالمة الغذاء

والمصطلحاتالتعاریف: الفصل األول

:والمصطلحاتالتعاریف:2المادة 
:التالیةوالمصطلحاتتعتمد، من أجل تطبیق أحكام هذا القانون، التعاریف

لالستهالك البشريةخام او مادة أولیة معالجة جزئیًا أو كلیًا معدأو مادة أولیةكل منتج: (Food)" الغذاء"- 
المشروبات على اختالف أنواعها وأصنافها والعلكة وكافة المواد المستخدمة و بما فیها المیاه

.وتحضیره وتعبئته ومعالجته وتسویقهاءالغذتصنیعفي 
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المتأتیة عن الغذاء ومنتجاته المحتمل حدوثها، ومدى خطورتها ةمضّرة بالصحالتأثیرات ال): Risk" (المخاطر- 
.على االنسان والحیوان والبیئة

كل عنصر أو عامل غذائي بیولوجي، أو كیمیائي، أو فیزیائي، یمكن أن یسّبب آثارًا سلبیة ): Hazard" (خطرال"- 
.  على صحة وسالمة اإلنسان والحیوان والبیئة

كل لصاقة، أو عالمة، أو صورة أو أیة معلومات أخرى مكتوبة، أو مطبوعة، أو ): Label" (ةالبطاقة البیانی- 
مرسومة، أو موضوعة، أو منقوشة أو مدموغة على مستوعبات المنتجات الغذائیة، أو 

.                                                                                مرفقة بها
.البشريالستهالك لالحیوانات المعدة : )Animals("الحیوانات"-
هـــو الشـــخص الطبیعـــي أو المعنـــوي، مـــن القطـــاع الخـــاص أو العـــام، الـــذي یســـتورد : )Professional("المحترف"-

الغــذاء أو األعــالف أو المبیــدات أو األدویــة البیطریــة أو األســمدة أو یصــنعها أو یحولهــا أو 
یعلبها أو یوزعهـا أو ینقلهـا أو یخزنهـا أو یبردهـا أو یحفظهـا أو یبیعهـا یوضبها أو یغلفها أو 

.أو یسلمها للمستهلك، سواء تمت أي من هذه األعمال مجانًا أم لقاء بدل
شـــخص، الطبیعـــي أو المعنـــوي، مـــن القطـــاع الخـــاص أو العـــام، الـــذي یمـــارس نشـــاطَا لهـــو ا: )Farmer("المزارع"-

.النباتي والحیواني أو في أي منهمازراعیًا منتجًا في شقیه 
Food("المؤسسة"- enterprise( ـــانونيجمیـــع تشـــمل ـــا كـــان شـــكلها الق مـــن مـــزارع ومســـالخ، المؤسســـات، أی

، التــي تتعــاطى كــل أو وفنــادق ومطــاعم ومصــانع والمحــالت المعــّدة للبیــع مباشــرة للمســتهلك
بیعــــه أو تســــلیمه أو حفظـــه أوانتــــاج الغــــذاء أو تخزینـــه أو تبریــــده : بعـــض األعمــــال التالیـــة

وتشـمل هـذه العبـارة المـزارع . سواء تّمت هذه األعمال مجانـًا أم لقـاء بـدل، مباشرة للمستهلك
كمـا یشـمل . والمسالخ والفنادق والمطاعم والمصانع والمحالت المعدة للبیع مباشرة للمسـتهلك

.هذا التعریف مؤسسات انتاج االعالف والمبیدات واالدویة البیطریة واالسمدة
بهـدف بیعــه او توزیعــه، یعتبـر بیعــًا للغـذاء وفقــًا لمفهـوم هــذا القـانون، عــرض او حیـازة غــذاء": البیـع"-

.مجانًا أو لقاء بدل
.لمتطلبات المواصفات أو القواعد الفنیة ذات الصلةالغذاء ومنتجاتهاستیفاء :)Conformity" (المطابقة"- 
یجعله غیر تعّرض الغذاء لعوامل طبیعیة او كیمیائیة او فیزیائیة او بیولوجیة أو إنسانیة: )pollution("التلوث"- 

هالك او مضر بصحة وحیاة االنسان، سواء حصل التلوث بطریقة مباشرة او صالح لالست
.غیر مباشرة

)"الهیئـة اللبنانیـة لسـالمة الغـذاء"(FSLC)"الهیئـة"- Food Safety Lebanese Commission) المنشـأة بموجـب
.من هذا القانون22المادة 
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مراحل إنتاجه أو استیراده ونقله وتحویله أو جمیعومتابعة الغذاء في رصد وتوثیق: (Traceability)" التتبـع"- 
.تصنیعه وتخزینه وتوزیعه

Risk)" تحلیل المخاطر"-  Analysis) :تقییم المخاطر، وادارة المخاطر : منظومة تتألف من ثالثة عناصر مترابطة
.المخاطربواإلعالم 

Risk)" تقییم المخاطر"-  Assessment) :تعریف : بنیة على أسس علمیة مؤلفة من الخطوات التالیةعملیة م
.للخطرمصدر الخطر، ووصف مصدر الخطر، وتقدیر مدى التعرض

Risk)" إدارة المخاطر"-  Management) : تحدید السیاسات الواجب اتباعها من خالل التشاور بین عملیة
، لناحیة نتائج تقییم المخاطر والعوامل األخرى المتعلقة بها، واتخاذ االطراف المعنیة

.االجراءات المالئمة للوقایة والمراقبة
Risk)"المخاطرعن اإلعالم "-  Communication) : تبادل وتفاعل المعلومات واآلراء بعد عملیة تحلیل

ر بین مقیمي المخاطر المخاطر، فیما یتعلق بمصدر الخطر، والعوامل المرتبطة بالمخاط
ومدراء المخاطر وموردي المنتجات الغذائیة واألكادیمیین واألطراف األخرى المعنیة، ومن 

.      ثم إعالم الجمهور بتلك المخاطر
نوعیة الغذاء أو المكّونات الغذائیة، الكفیلة بتلبیة حاجات المستهلك أو المحترف، والتي ): Quality" (الجودة"- 

تجعل الغذاء مالئمًا لالستهالك، أو التي تتوافر فیها الشروط والمواصفات المتعّلقة بالجودة، 
.االدارات المعنیة الصادرة عن 

Food)" مراقب غذائي"-  Inspector) : الهیئة اللبنانیة لسالمة الغذاء للقیام بمهام المراقبة من یعمل لحساب كل
.ها في هذا القانونلیالمنصوص ع

الغذاء السلیم: الفصل الثاني
: 3المـادة 

الغـذاء المنـتج أو المسـتورد الـذي ان مـن ان یتثبـت ضمن اطار عملـه والمؤسسة كلعلى كل من المحترف والمزارع 
البشــري وال ینــتج عنــه اي ضــرر ســتهالك ســلیم وصــالح لالو للمواصــفات المعتمــدةمطــابقبتصــرف المســتهلكیضــعه

.مالئم تبعًا لطبیعة هذا الغذاءو صحیحاذا تم هذا االستهالك بشكلیلحق بصحة االنسان او الحیوان او البیئة

: 4المـادة 
االمـان والحمایـة التـي توقعهـا باالسـتناد یعتبر الغذاء سلیمًا اذا كـان اسـتهالكه، بشـكل طبیعـي ومالئـم، یقـدم ضـمانات 

:إلى
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.الغذاء ال سیما المواد التي یتكون منها واجراءات التوضیب والتعلیب والحفظ والنقلمكونات–1
).بطاقة التعریف(طریقة تقدیمه او عرضه والمعلومات التي تم ادراجها على اللصاقة –2

وفي حال عدم وجود مواصفات وطنیة، تعتمد . ه المواصفات الوطنیةكما یعتبر الغذاء سلیمًا إذا كانت تتوافر فی
مجموعة قوانین "في " الدستور الغذائيهیئة"من قبل مواصفات دولیة یعترف بها في لبنان ال سیما تلك المحددة 

Codex)"الغذاء Aliment Arius).

:5المـادة 
:على سبیل المثال ال الحصر، في الحاالت التالیة، والحیوانیعتبر الغذاء غیر سلیم او یضر بصحة االنسان

.اذا كان یحتوي على مواد سامة او مضرة بالصحة العامة–1
.اذا كانت مادة او اكثر من المواد التي یتكون منها تشكل خطرًا على الصحة العامة–2
.ألنظمةاو للقوانیناذا كانت ال تتوافر فیه المواصفات المعتمدة او صنع بشكل مخالف–3
ذبحـت فـي امكنـة ال تتـوافر فیهـا الشـروط المنصـوص اذا كان معدًا كلیًا أو جزئیًا من حیوانـات إمـا مریضـة وٕامـا–4

.االنظمة المرعیة االجراءو القوانینعلیها في

:6المـادة 
المراقبة والفحص المسبق، تحدد وفقًا للقوانین واالنظمة المرعیة االجراء، المختبرات ووكاالت االعتماد ومكاتب 
.المحلیة والدولیة، التي ُیعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسالمة الغذاء

والمؤسسة موجبات المحترف:الفصـل الثالث
:7المـادة 

:المؤسسة كل ضمن  اطار عمله وایتوجب على المحترف: اوال* 
.عن التداول بغذاء ال یتوافق مع المواصفات المعتمدةاالمتناع–1
.العامة ممارسة نشاطه في اماكن تتوافر فیها شروط السالمة والنظافة–2
و توضـیبه او تعلیبـه أو تحویلـه أو تصـنیعه أدون تلوث الغذاء خالل اسـتیراده اتخاذ االحتیاطات الالزمة للحؤول-3

.تخزینه او بیعه او عرضه أو تحضیره أو تقدیمه او تسلیمه مباشرة للمستهلكاو تغلیفه او توزیعه او نقله او 
، فـي توضـیب الغـذاء او تغلیفـه او تعلیبـه، تحـول دون تلوثـه خـالل نقلـه او عرضـه وسلیمةاستعمال مواد مالئمة-4

.او تبریده او حفظه
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.المته وجودتهتخزین الغذاء في اماكن تتوافر فیها الشروط الالزمة للمحافظة على س-5
.عرض أو تقدیم الغذاء على المستهلك بطریقة تحول دون تلوثه-6
تـــوفیر المعلومـــات االساســـیة المتعلقـــة بالغـــذاء المصـــّنع او المحـــول ضـــمن االصـــول القانونیـــة واالنظمـــة المتعلقـــة -7

.بسالمة الغذاء
القوانین واالنظمة توجـب االستحصـال علـى االستحصال على التراخیص الالزمة لممارسة نشاطه في حال كانت -8

.مثل هذه التراخیص

االلتــزام  بالموجبــات المــذكورة  اعــاله عنــد قیامــه بــأي  نشــاط یتنــاول االعــالف والمؤسســة علــى المحتــرف : ثانیــاً * 
.واالسمدة والمبیدات واالدویة البیطریة

المزارعموجبات: الفصـل الرابع
:8المـادة 

:المزارعیتوجب على 
استعمال المبیدات او االدویة البیطریة او االسـمدة او األعـالف بطریقـة ال ینـتج عنهـا اي تلـوث للغـذاء او ضـرر -1

.، وان یتقید بشروط استعمالهااو الحیوان او البیئةیلحق بصحة وحیاة االنسان
راءات الالزمــة لمنــع تلوثــه مــا دام فــي المحافظــة علــى ســالمة االنتــاج النبــاتي او الحیــواني وجودتــه وان یتخــذ االجــ-2

.حیازته
الهیئـــة بنـــاًء علـــى طلـــب كـــل مـــنهم، بالمعلومـــات المتعلقـــة باألســـمدة والمبیـــدات و المحتـــرفوزارة الزراعـــة و تزویـــد -3

.واالدویة البیطریة واالعالف التي استعملها خالل ممارسته لنشاطه الزراعي
عـن علـى االكثـرسـاعة 48خـالل واالدارة المعنیـة فـي وزارة الزراعـة " الهیئة"إبالغ المحترف الذي یتعامل معه و-4

.والكیفیة التي اعتمدت في معالجتهااو الحیوانات/االمراض التي اصابت المنتجات الزراعیة و
االستحصال على التراخیص الالزمة لمزاولة نشاطه في حال كانت القوانین واالنظمة توجب االستحصال على -5

.تراخیصمثل هذه ال

نقــل الغـذاء:الفصـل الخامس
:9المـادة 

حمایة الغذاء واالعالف من التلوث خالل النقل من مكان و المؤسسة  أو المحترف أیتوجب على كل من المزارع 
.إلى آخر وفقًا للشروط المعتمدة لسالمة الغذاء
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:10المـادة 
لنقــل الغــذاء او االعــالف اســتعمال مــواد غیــر ســامة وســهلة علــى المؤسســات التــي تتعــاطى تجهیــز الوســائل المعــدة

.التنظیف والصیانة

:11المـادة 
الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الوســائل وبالتنســیق مــع الــوزارات واالدارات المعنیــة،"الهیئــة"تحــدد بقــرارات تصــدر عــن 

المعـــدة لنقـــل الغـــذاء واألعـــالف والعربـــات وصـــنادیق الشـــحن إن لجهـــة الشـــروط الفنیـــة او لجهـــة صـــیانتها وتنظیفهـــا 
.للمحافظة على سالمة الغذاء

الغذاءعرض: الفصل السادس
:12المادة 

لــدى عــرض الغــذاء العامــةالســالمة والنظافــةالتقیــد بشــروط او المؤسســة یتوجــب علــى كــل مــن المحتــرف أو المــزارع
.بهدف بیعه مباشرة للمستهلك

:13المادة 
ال وبالتنسـیق مـع الـوزارات واالدارات المعنیـة" الهیئـة"تحدد الشـروط الخاصـة لعـرض غـذاء معـین بقـرارات تصـدر عـن 

:لجهة الموجبات التالیةسیما على سبیل المثال ال الحصر
لمنتجــات الغذائیــة للمســتهلك وفقــًا ألحكــام القــوانین المتعلقــة بوضــع اللصــاقات، وتــرویج یجــب ان تعــرض أو تقــدم ا-

وتقدیم المنتجات الغذائیة، بما في ذلك الشكل والمظهر والتغلیف والتعلیب ومواد التغلیف المستعملة، وطریقة عرضها 
.ستهلكعلى أن ال تؤدي المعلومات المتعلقة بهذه المنتجات الغذائیة الى تضلیل الم

.توضع اللصاقات بالشكل المالئم لضمان مطابقة عرض الغذاء لمحتواه-

ومسك السجالتالغذاءتتبع:الفصل السابع
:14المادة 
على المزارع مسك سجالت یدون فیها األسمدة والمبیدات واألدویة البیطریة واألعـالف التـي اسـتعملها یتوجب-1

.خالل ممارسته لنشاطه الزراعي ومصدرها وتاریخ استعمالها
أو اإلدارة المعنیة في وزارة الزراعة، بناء " الهیئة"تعامل معه أو یتزوید المحترف الذي یتوجب على المزارع-2

.كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجالت المذكورة أعالهعلى طلب
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:15المادة 
جمیع المعلومات المتعلقة بعملیات استیراد او مسك سجالت یدون فیها او المؤسسة  یتوجب على المحترف -1

تخزینــه وتبریــده وحفظــه وعرضــه نقلــه و و توزیعــه و تعلیبــه و تغلیفــه و توضــیبه و ومصــدره وتحویلــهتصــنیع الغــذاء
وتقدیمــه او بیعــه للمســتهلك، وكــذلك جمیــع المعلومــات المتعلقــة بــالمواد التــي اســتعملت خــالل تلــك تحضــیرهو 

.العملیات بما فیها المواد المضافة السیما المواد المحافظة والملونة والمحسنة
صـة، بنـاء اإلدارات المعنیـة فـي الـوزارات المختاو" الهیئـة"ى المحتـرف تزویـد الـذي تعامـل معـه اویتوجب علـ-2

.على طلب كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجالت المذكورة أعاله

:16المادة 
:یتوجب على كل من المزارع والمحترف

تعامـل معهـم ومعلومـات مفّصـلة حـول العملیـات التجاریـة بمـا یمسك سجل یبین األشخاص أو المؤسسات الـذین –1
.فیها رقم وتاریخ الدفعة االنتاجیة والكمیة

عــن أي تلـــوث یصــیب الغـــذاء أو ســـاعة  علــى االكثـــر 48المعنیـــة خــالل واالدارات الــوزارات و" الهیئـــة"إبــالغ -2
.المنتجات الزراعیة أو الحیوانیة واإلجراءات التي اتخذها لمعالجة ذلك

:17المادة 
یتوجـب علـى المحتـرف أو المـزارع السـجالت والمسـتندات التـي بالتنسـیق مـع الـوزارات واالدارات المعنیـة"الهیئـة"تحـدد 

.مسكها والمعلومات التي یجب أن تتضمنها ومدة حفظهااو المؤسسة 

أحكام مختلفة: الفصل الثامن
:18المادة 

تبعـًا " الهیئة"االدارة المختصة بالتنسیق مع یجب أن تدرج على لصاقات الغذاء أو التوضیب المعلومات التي تحددها
ثار الغذاء الجانبیة على فئة أو أكثر ، آوخصائصه ووفقًا للمواصفات المعمول بها، وعند االقتضاءلطبیعة كل غذاء، 

.من المستهلكین
ال تشــمل احكــام هــذه المــادة الغــذاء غیــر الموضــب الــذي یبــاع فــي تجــارة مــال القّبــان، مــا لــم تحــدد بقــرار یصــدر عــن 

.الهیئة، المعلومات التي یجب توفرها للمستهلك
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:19المادة 
.تحدد وزارة الزراعة بالتنسیق مع الهیئة المعاییر الواجب توافرها في األغذیة المعدلة جینیاً 

:20المادة 
Distributeur automatiqueتحدد بموجب قرارات تصدر عن الهیئة الشروط الواجب توافرها في األجهزة اآللیة 

.المعدة لتعبئة وتوضیب وتوزیع الغذاء ونقله

:21المـادة 
:تُتخذ التدابیر االحترازیة وفقًا لما یلي

عند عدم توافر األسس العلمیة الوافیة والمعتمدة لتقییم المخاطر، تتخذ االدارات المعنیة في هذه الحاالت -1
تدابیر احترازیة بانتظار الحصول على المزید من المعطیات العلمیة الضروریة التخاذ القرار، مع ضرورة 

.عنها في حال التثبتاالعالن 
تصدر الهیئة قرارها وتعلم والمعتمدة لتقییم المخاطر، والمعطیات المطلوبةند توافر األسس العلمیة الوافیةع-2

بالتدابیر المقترحة لمعالجة الخطر موضوع البحث واتخاذ التدابیر الوزارات المختصة واالدارات المعنیة 
.المناسبة بما فیها االعالن

المخاطر المحتملة التي یمكن ان على االدارات المعنیة اطالع الرأي العام على: دأ الشفافیةلمباً تطبیق-3
منها غذائي معین، وتبیان طبیعة هذه المخاطر وكیفیة الوقایةمنتجیتعرض لها المستهلك نتیجة استهالكه

. اتخاذهاالواجبوالتدابیر
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الباب الثالث
الغذاءالهیئة اللبنانیة لسالمة 

إنشاء الهیئة اللبنانیة لسالمة الغذاء: الفصل األول
:22المادة 

Food Safety»الهیئة اللبنانیـة لسـالمة الغـذاء«تنشأ بموجب هذا القانون هیئة تعرف باسم Lebanese Commission

تتمتع بالشخصیة المعنویة وباالستقالل المالي واإلداري وترتبط الهیئة برئیس مجلس الوزراء الـذي (FSLC))الهیئة(
.یمارس سلطة الوصایة علیها

، في )النظام العام للمؤسسات العامة(وتعدیالته 13/12/1972تاریخ 4517ألحكام المرسوم رقم " الهیئة"تخضع 
دیوان التفتیش المركزي ورقابةكما تخضع لرقابة. الخاصةاحكام أنظمتهكل ما ال یتعارض مع أحكام هذا القانون وأ

.المحاسبة المؤخرة
الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام (23/4/2004تاریخ 583من القانون رقم 54مع مراعاة احكام المادة 

.ال تخضع الهیئة لرقابة مجلس الخدمة المدنیة) 2004

:23المادة 
السلطة التقریریة في الهیئة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء یعینون لمدة خمس سنوات بمرسوم یتخذ في یتولى 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئیس مجلس الوزراء من بین أهل االختصاص والخبرة في النشاطات المتعلقة 
.بسالمة الغذاء

.یراعى في تشكیل مجلس اإلدارة تنوع االختصاصات
المنصوص لخاصةافي مرسوم التعیین من بین األعضاء رئیس ونائب للرئیس، تتوافر في كل منهما الشروطى یسمّ 

".الهیئة"المرفق بهذا القانون، یكونان متفرغین ألعمال)2(علیها في الجدول رقم 

:24المادة 
وظیفته وأیة عضویة نیابیة أو بلدیة ال یجوز لكل من رئیس ونائب رئیس مجلس إدارة الهیئة، المتفرغین الجمع بین 

أو وظیفة عامة أو أي نشاط في أیة مؤسسة مهما كان نوعها أو شكلها القانوني أو أي عمل مهني سواء كان هذا 
الهیئة أن یملك كلیًا أو على كل عضو في مجلس ادارةو على الرئیس ونائبهكما یحظر. النشاط لقاء بدل أو مجاني
.أن یساهم فیهاوأألحكام هذا القانون جزئیًا مؤسسات خاضعة 
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:25المادة 
في أي وقت بمرسوم یتخذ في مجلس " الهیئة"یمكن إنهاء خدمة كل من رئیس ونائب رئیس وأعضاء مجلس إدارة 

.رئیس مجلس الوزراءمعلل منالوزراء، بناء على اقتراح

:26المادة 
بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئیس " الهیئة"تحدد تعویضات حضور جلسات مجلس إدارة 

.مجلس الوزراء

:27المادة 
:السیما" الهیئة"، بموجب قرارات تصدر عنه، أنظمة "الهیئة"یضع مجلس إدارة 

.الهیئةالنظام الداخلي لعمل -
.ووضع الجداول والشروط الخاصة بها)الهیكلیة والمالك" (الهیئة"تنظیم -
".الهیئة"المستخدمین وشروط التعاقد وٕاجراء المباریات لملء الوظائف المحددة في مالك نظام-
.النظام المالي-
.كیفیة ممارسة سلطة الوصایة لصالحیاتها-

تصــبح هــذه القــرارات نافــذة بعــد المصــادقة علیهــا بمراســیم تتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح رئــیس مجلــس 
.الوزراء

:28المادة 
:من" الهیئة"تتألف موارد

.االعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة-1
.سلفات الخزینة المقررة لها-2
.الواردات والبدالت الناتجة عن نشاطات الهیئة–3
.الهبات والوصایا والتبرعات-4
.أیة موارد أخرى یمكن أن تلحظ بموجب نصوص قانونیة خاصة-5
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:29المادة 
:المهام التالیة" الهیئة"تتولى 
.أو اقتراح النصوص الالزمة لتطبیق أحكام هذا القانون/اقرار و-1
.تحدید شروط وٕاجراءات مراقبة تنفیذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة-2
.ممارسة الصالحیات المنصوص علیها في هذا القانون-3
اتخاذ القرارات الالزمة لوضـع موضـع التنفیـذ السیاسـة العامـة لسـالمة الغـذاء التـي یقّرهـا مجلـس الـوزراء بنـاء -4

.الهیئةرئیس مجلس الوزراء المبني على انهاءعلى اقتراح
.التنسیق فیما بین الوزارات المختصة واالدارات المعنیة لتنفیذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة-5
ــــة المشــــا-6 ــــدات واالدویــــة البیطری ركة فــــي اعــــداد مشــــاریع المواصــــفات والقواعــــد الفنیــــة المتعلقــــة بالغــــذاء والمبی

.واالعالف واالسمدة واقتراح اصدار او تعدیل هذه المواصفات والقواعد الفنیة
لمخـاطر المشاركة في وضع المعاییر المتعلقة بسـالمة الغـذاء باالسـتناد الـى المعلومـات العلمیـة وبعـد تقیـیم ا-7

.تعمال المبیدات او االعالفسالتي قد تنتج عن استهالك غذاء معین او ا
.اعداد الدراسات واالبحاث واالحصاءات المتعلقة بسالمة الغذاء-8
.اقامة الندوات واصدار النشرات وسائر المطبوعات التي تتناول سالمة الغذاء-9

راحلهــا للــتمكن مــن تحلیــل مخــاطر سلســلة سلســلة الغــذاء بكافــة م(traceability)تــولي عملیــة تتبــع - 10
.السالمة الغذائیة بالتنسیق مع االدارات المختصة لضبط كل مخالفة الحكام هذا القانون

انشـــاء وادارة نظــــام انـــذار ســــریع لمراقبــــة الصـــحة والمخــــاطر الغذائیــــة وتـــأمین التواصــــل المعلومــــاتي - 11
.وطني واالقلیمي والدوليالمطلوب بین كافة المعنیین بهذه المخاطر على المستوى ال

.تحلیل المخاطر التي قد تنتج عن استهالك غذاء معین- 12
.جمع وتحلیل المعلومات العلمیة والفنیة المتعلقة بسالمة الغذاء- 13
تحویـل الغـذاء او توضـیبه او تغلیفـه او تعلیبـه او توزیعـه او نقلـه او تخزینـه او تتبـع ویةملمراقبة ع- 14

ضــیره او تقدیمــه او عرضــه او تســلیمه للمســتهلك لضــبط كــل مخالفــة الحكــام تبریــده او حفظــه او بیعــه او تح
هــذا القــانون، وفقــًا آللیــة تحــدد الشــروط الصــحیة وعملیــات المراقبــة والتتبــع تصــدر بمرســوم یتخــذ فــي مجلــس 

.الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصایة المبني على رأي مجلس ادارة الهیئة
مــن االدارات بواســطة مراقبــي الهیئــة او بطلــب ان. االنتقائیــة مــن المنتجــات الغذائیــةاخــذ العینــات- 15

.الخاصة وذات الصالحیة قانونًا واخضاعها لالختبارات والتحالیل المالئمة
متابعة عملیات المعاینة والفحـص علـى كـل انـواع الغـذاء للتثبـت مـن سـالمته وصـالحیته لالسـتهالك - 16

االدارات الــــوزارات وىء االحتــــراز والشــــفافیة والتتبــــع واحالــــة هــــذا النــــاتج الــــىالبشــــري ضــــمن مفهــــوم ومبــــاد
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.ویمكن للهیئة االستعانة بأي مرجع آخر التمام هذه المهام. المختصة الخذ االجراءات االزمة
.المعنیة والتحقق منها واحالتها الى االدارات لمواطنینالشكاوى مناستالم ا- 17
انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثیلیة بین مختلف المحافظات والمنظمـات والهیئـات المحلیـة و - 18

.المعنیة االدارات الوزارات و االقلیمیة والدولیة التي تعمل في میادین سالمة الغذاء بالتنسیق مع 
لغـذاء ونشـر حـول سـالمة اواطنینوضع برنامج اعالمي وتنظیم الحمالت التي تهدف الى توعیة المـ- 19

.ثقافة سالمة الغذاء
.المشاركة في تمثیل الدولة اللبنانیة في المحافل الدولیة في مجال سالمة الغذاء- 20
.االستعانة بأهل الخبرة في أي من المواضیع الداخلة ضمن اختصاصها" هیئةلل"یجوز - 21

:30المادة 
اإلدارة أو مــن المــوظفین عضــوًا فــي المجــالس أو مــن ینتدبــه مــن أعضــاء مجلــس "الهیئــة"یعتبــر رئــیس مجلــس إدارة 

:والهیئات التالیة
".المجلس الصحي األعلى"-1
".المجلس الزراعي األعلى"-2
".المجلس الوطني للبیئة"-3
".المجلس الوطني لحمایة المستهلك"–4
".المجلس اللبناني لالعتماد"مجلس إدارة -5
".مواصفات اللبنانیةمؤسسة المقاییس وال"مجلس إدارة -6
لجــان التــرخیص فــي وزارة الصــناعة عنــد درس طلبــات التــرخیص لمؤسســات تتعــاطى نشــاطًا یتنــاول الغــذاء أو -7

.األعالف أو األسمدة أو المبیدات أو األدویة البیطریة
لجنة االدویة البیطریة-8
لجنة االدویة الزراعیة-9

لجنة االسمدة-10
.في القطاع العام التي تقوم بنشاط یتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاطالمجالس والهیئات - 11
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:31المادة 
رئیس مجلس خالل األشهر الثالثة التي تلي كل سنة مالیة، تقریرًا سنویًا عن أعمالها یرفع إلى" الهیئة"تضع 

اإلجراءات التي اتخذتها تنفیذًا للمهام المنوطة الوزراء، وینشر هذا التقریر في الجریدة الرسمیة ویتضمن خالصة عن
.بها، ومدى مساهمتها في تحقیق االهداف المحددة في هذا القانون

:32المادة 
:یتألف الجهاز التنفیذي من مدیر عام ولجان علمیة وكل من الوحدات التالیة

.مصلحة الدراسات واالبحاث العلمیة-
.االنذار السریع وادارة االزماتونظام ، المخاطرتحلیلمصلحة -
).مراقب غذائي(مصلحة المراقبة -
.والعالقات العامةوالقانونیةمصلحة الشؤون االداریة والمالیة-

یتـولى الجهــاز التنفیـذي مــدیر عــام یعینـه مجلــس الــوزراء بنـاًء علــى اقتــراح رئـیس مجلــس الــوزراء المبنـي علــى توصــیة 
ًال عــن حســن ادارة اعمــال الهیئــة واعــداد الموازنــة وخطــط العمــل وتطبیــق االنظمــة مجلــس ادارة الهیئــة، ویكــون مســؤو 

.المرعیة اإلجراء
".الهیئة"تنشأ اللجان العلمیة بموجب قرارات تصدر عن مجلس ادارة 

تحــّدد فــي نظــام الهیئــة الــداخلي نشــاطات الوحــدات التــي یتــألف منهــا الجهــاز التنفیــذي وكیفیــة تطبیــق هــذه النشــاطات 
.كیل اللجان العلمیةوتش

إدارة األزمات:الفصل الثاني
:33المادة 
مـن جـراء اسـتهالك غـذاء أو الحیـوان أو البیئـةتحلیل وتدارك المخـاطر التـي قـد تلحـق بصـحة اإلنسـان" الهیئة"تتولى 

.او استخدام میاه في النشاط الزراعيأو استعمال أعالف أو مبیدات أو أدویة بیطریة أو أسمدة
:لدى ممارستها لهذه المهام بأوسع الصالحیات ال سیما" الهیئة"تتمتع

تقیـــیم المخـــاطر وتشـــمل تحدیـــد مصــــدر الخطـــر وخصائصـــه ودراســـة احتمــــاالت التعـــرض لهـــذا الخطـــر وتقــــدیر -1
والمعــاییر ، یــتم هــذا التقیــیم باالســتناد إلــى المعلومــاتأو الحیــوان أو البیئــةالمخــاطر التــي قــد تلحــق بصــحة اإلنســان

.العلمیة، المحلیة والدولیة المتوافرة
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وضــــع خطــــة لمواجهــــة هــــذه المخــــاطر، متضــــمنة إجــــراءات الوقایــــة والمراقبــــة، بالتنســــیق مــــع الــــوزارات واالدارات -2
.المختصة لتنفیذ االجراءات الالزمة

واإلدارات المختصة عن هذه المخاطر وٕاجراءات الوقایة والمراقبة، مع احترام مبدأ السریة عند المواطنینإعالم -3
.االقتضاء بما ال یتعارض مع مصلحة المستهلك الصحیة والحیاتیة

:34المادة 
في حال توافر معلومات حول حصول أو احتمال حصول خطر جسیم على صـحة اإلنسـان أو الحیـوان أو المنتجـات 

اعیة جراء استهالك غذاء معین أو استعمال االعالف أو مبیدات أو أدویة بیطریة أو أسمدة في النشاط الزراعي، الزر 
التخــــاذالــــوزارات واالدارات المعنیــــة، اعــــالم"الهیئــــة"ویســــتدعي اتخــــاذ إجــــراءات فوریــــة ومســــتعجلة لمعالجتــــه، علــــى 

لغذاء المعني أو األعالف أو المبیدات أو األدویة البیطریة اإلجراءات اآلیلة إلى الحفاظ على الصحة العامة، تتناول ا
:أو األسمدة، ومنها

.منع استیرادها أو تصدیرها-1
.تحدید شروط خاصة الستیرادها أو تصدیرها-2
.منع التداول بها-3
.سحبها من التداول-4
.إعادة التصدیر على نفقة المستورد-5
.للحفاظ على الصحة العامةإذا كان هذا اإلجراء یشكل الوسیلة الوحیدةبشكل سلیم بیئیاً إتالفها–6

.تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء ویعلن عنها عبر وسائل اإلعالم

:  35المـادة 
تنشـــئ الهیئـــة نظـــام لإلنـــذار الســـریع یكـــون بمثابـــة شـــبكة اتصـــال كفیلـــة بجمـــع واســـتالم كافـــة المعطیـــات والمعلومـــات 

اشعار الجهـات المعنیـة المختلفـة بالمخـاطر المحتملـة الناتجـة او التـي یمكـن ان تنـتج عـن اسـتهالك غـذاء الضروریة و 
.معین قبل او بعد طرحه في االسواق
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:36المادة 
تعتبــر حالــة طارئــة عنــدما یثبــت واقعیــًا وعلمیــًا بــأن الغــذاء ذي المنشــأ الــوطني او المســتورد یشــّكل خطــرًا علــى صــحة 

انه غیر سلیم وستكون له آثار سلبیة مهمة على حیاته وانه ال یمكن السیطرة على هذه المخـاطر والحـد المستهلك او
.من اآلثار السلبیة عن طریق اتخاذ التدابیر العادیة

وترفـع كتابـًا الـى . الحالـة الطارئـة وتنشـرها فـي مختلـف وسـائل االعـالمبعد التنسیق مع اإلدارات المعنیة"الهیئة"تعلن 
:النیابة العامة المختصة التي یعود لها اتخاذ التدابیر المؤقتة وفقًا لما یلي

بالشــمع ؤسسـةوقـف انتـاج الغـذاء ذي المنشـأ الــوطني وتسـویقه ومصـادرة الكمیـات الموجـودة فــي االسـواق وخـتم الم–أ
.مؤقتاً ااالحمر واقفاله

.وقف استیراد الغذاء ومصادرة الكمیات المستوردة سابقًا والموجودة في االسواق–ب
احالــة الملــف فــورًا الــى محكمــة اســتئناف الجــنح النــاظرة فــي قضــایا الغــش التــي، وبعــد االســتماع الــى المحتــرف، –ج

.تصدر قرارًا نهائیًا تحدد فیه التدابیر النهائیة ومصیر الكمیات المصادرة
.یمكن لمحكمة االستئناف اعادة النظر في قرارها بناًء على طلب مالك المؤسسة عند حصول ظروف جدیدة

المراقبةعملیـات: الفصـل الثالث
:37المـــادة 

":الهیئة"تتولى وحدة المراقبة في المعنیةمع مراعاة المهام الرقابیة المناطة بسائر الوزارات واالدارات 
مراحل التصنیع والتحویل والتوضیب والتعلیب والتغلیف والتوزیع والنقل والتخزین والعرض والتحضیر جمیع مراقبة - 

ها في هذا للشروط والمواصفات المنصوص علیوعه والتقدیم والبیع مباشرة للمستهلك، للتحقق من سالمة الغذاء وخض
.القانون وفي المراسیم والقرارات الموضوعة تطبیقًا له

:38المـادة 
:بأوسع الصالحیات إلتمام مهمته ومنهاالعدلیة ویتمتع صفة الضابطةمراقب الغذائي للیكون 

.من هذا القانون37الدخول الى االماكن التي تنّفذ فیها العملیات المنصوص علیها في المادة -
.أخذ عّینات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاینة مخبریة-
.من قانون حمایة المستهلك/ 81/المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة تنظیم-
رفــع تقریــر فــوري الــى رئیســه فــي حــال تبــین لــه وجــود حالــة طارئــة بــالمفهوم الــوارد فــي هــذا القــانون التخــاذ كافــة -

.االجراءات الضروریة بالسرعة الممكنة
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الباب الرابع
القانوندقائق تطبیق أحكام هذا 

:39المـادة 
:الوزارات واالدارات المعنیة التنسیق معالهیئة بعد تحدد بقرارات تصدر عن

الشروط الخاصـة المتعلقـة بإنتـاج وتصـنیع أغذیـة أو مبیـدات أو أدویـة بیطریـة أو أعـالف أو أسـمدة أو اسـتیرادها -1
.أو تحویلها أو نقلها أو حفظها أو تبریدها أو اإلتجار بها

.شروط النظافة والوقایة-2
.أنظمة سالمة الغذاء المبنیة على تحلیل األخطار وضبط نقاط المراقبة الحرجة-3
.أو حجمها/وذلك تبعًا لنشاطها و"المؤسسة" المؤهالت العلمیة الواجب توافرها لدى القیمین على إدارة-4

:40المـادة 
شروط توضیب وتعلیب وتغلیف الغذاء ،المعنیةاالدارات الوزارات و بالتنسیق معتحدد الهیئة، بقرارات تصدر عنها،

أو المبیدات أو األدویة البیطریة أو األعالف أو األسمدة وكذلك الشروط الواجب توافرها بالمواد المستعملة للتوضیب 
.التغلیفأو التعلیب أو

:41المـادة 
، الشروط الواجب توافرها لمزاولة أي من المعنیةاالدارات الوزارات والتنسیق معبقرارات تصدر عنها وب"الهیئة"تحدد

أو تحویلهـا أو توضـیبها أعمال استیراد الغذاء أو المبیـدات أو األدویـة البیطریـة أو األعـالف أو األسـمدة أو تصـنیعها
.أو حفظها أو بیعها أو تسلیمها  مباشرة للمستهلكأو تعلیبها أو تغلیفها أو توزیعها أو نقلها أو تخزینها أوتبریدها

:42المـادة 
المســؤولیة الجزائیــة والمدنیــة ،وتبعــا لطبیعــة الجــرم، كــّل ضــمن إطــار عملــهاو المــزارع او المؤسســةیتحمــل المحتــرف

جـرى عـن كـل غـذاء غیـر سـلیم ، حمایـة المسـتهلك والنصـوص الخاصـةوقانونلمنصوص علیها في قانون العقوبات ا
.   حد االشخاصأذا الغذاء  في وفاة  تسبب ه، وتشدد العقوبة في حال لالستهالكتوزیعهأو/وأو تصنیعه/استیراده و
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:43المـادة 
لیــه علــى جمیــع الــوزارات واالدارات المعنیــة بســالمة الغــذاء تزویــد الهیئــة شــهریًا وخــالل عشــرة أیــام مــن الشــهر الــذي ی

المتعلقــة بســالمة الغــذاء التــي عاینوهــا، والتنطیمیــةالقانونیــةالمخالفــات للنصــوصوكلمــا دعــت الحاجــة بتقــاریر عــن 
.ویجوز للهیئة طلب صورة عن كامل ملف المخالفة في حال ارتأت ضرورة لذلك

:44المـادة 
هـا فـي هـذا القـانون، تحیـل الهیئـة مشـاریع القـرارات ختّصة المنصوص علیفي إطار التنسیق مع الوزارات واالدارات الم

ـــًا  ـــة المتبعـــةلإلجـــراءاتوالتـــدابیر الیهـــا وفق ـــم تجـــب االدارة المختصـــة خـــالل مـــدة . االداری ـــاریخ اً یومـــ30واذا ل مـــن ت
.استالمها االوراق اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول

حــول القــرارات او التــدابیر الواجــب اتخاذهــا المعنیــة االداراتالــوزارات وفــي حــال وجــود خــالف بــین الهیئــة وٕاحــدى
فـي حـال وجـود حالـة . مجلـس الـوزراء لبتـه بصـورة نهائیـةُیعرض الموضوع علـىالمتعلقة بتطبیق أحكام هذا القانون، 

.طارئة وفقًا ألحكام هذا القانون، تخفض المدة المنصوص علیها أعاله الى ثالثة أیام

:45المـادة 
.في الجریدة الرسمیة وفي وسائل االعالم" الهیئة"ر قرارات تنش

:46المـادة 
ُتراعــى، عنــد تطبیــق هــذا القــانون، أحكــام المعاهــدات الدولیــة المتعلقــة بســالمة الغــذاء ال ســیما تلــك المتصــلة بتــدابیر 

.الفنیة على التجارةوالقیودالصحة والصحة النباتیة 

:47المـادة 
.ُیعمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة
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)1(جدول رقم 

االبحاث العلمیةو الدراسات مصلحة.1
ونظام اإلنذار السریع وٕادارة األزماتالمخاطرحلیلتمصلحة.2
)مراقب غذائي(مصلحة المراقبة .3
مصلحة الشؤون االداریة والمالیة والقانونیة والعالقات العامة.4
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)2(جدول رقم 
»اللبنانیة لسالمة الغذاءالهیئة «الوظائف في الخاصة لبعضشروط التعیین 

المؤهالت الوظیفة
یة او التغذیة او العلوم  دكتوراه في الهندسة الزراعیة او العلوم الزراعیة او الغذائ-1رئیس مجلس االدارة

ي الكیمیاء الحیویة االقتصاد الزراعي  او فاو الصحیة او البیطریة او ادراة االعمال 
عن خمس سنوات  في مجال سالمة الغذاء وادارة او البایولوجیا وخبرة ال تقل 

.الجودة
او

خبرة في مجال سالمة سنواتمع عشرماجستیر في االختصاصات المذكورة اعاله 
.الغذاء وادارة الجودة

الزراعیة الغذائیةبالتنمیة او مشاریع ذات صلةخبرة في ادارة المؤسسات-2
اتقان اللغة العربیة واحدى اللغتین الفرنسیة او االنكلیزیة  -3
…window, word, excel, power pointالمعلوماتیةخبرة في استعمال برامج -4

التغذیة او العلوم او دكتوراه في الهندسة الزراعیة او العلوم الزراعیة او الغذائیة -1نائب رئیس مجلس االدارة
مال وخبرة ال تقل عن اربع سنوات في مجال او إدارة االعحیة او البیطریةالص

.االغذیة وادارة الجودةسالمة 
او 

اعاله مع سبع سنوات خبرة في مجال سالمة ماجستیر في االختصاصات المذكورة 
الغذاء وادارة الجودة

الفرنسیة او االنكلیزیةإتقان اللغة العربیة واحدى اللغتین -2
…window, word, excel, power pointاستعمال برامج المعلوماتیةخبرة في-3
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المؤهالت الوظیفة
رئیس وحدة 

یراعى في تعیین رؤساء ( 
)الوحدات تنوع االختصاصات

او العلوم او العلوم  الزراعیة او الغذائیة او التغذیة الزراعیة دكتوراه في الهندسة -1
اض واآلفات او في علم السموم او علم االمر او الهندسة الجینیة الصحیة او البیطریة
وخبرة ال تقل عن ثالث سنوات في المایكروبایولوجیااواو الكیمیاء الحیویة

اختصاصه
او

اعاله مع سبع سنوات خبرة في مجال سالمة في االختصاصات المذكورة ماجستیر 
الجودةالغذاء وادارة 

خبرة  في ادارة فرق عمل-2
تقان اللغة  العربیة واحدى اللغتین  الفرنسیة او االنكلیزیةإ-3
…window, word, excel, power pointبرامج المعلوماتیةخبرة في استعمال-4

خبرة في كتابة التقاریر الفنیة والتقنیة واعداد الدراسات- 5
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