بيان صحافي
ورشة عمل لـ"ايدال" حول "أنظمة إدارة سالمة الغذاء" في غرفة طرابلس
عيتاني :األسواق التقليدية ال تزال تستحوذ على  99في المئة من الصادرات الزراعية اللبنانية
طرابلس ،في  62حزيران  – 6102في إطار برنامج تنمية الصادرات الزراعية اللبنانية ،AGRI PLUS
ّ
نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ،وبالتعاون مع شركة المراقبة BUREAU
 VERITASلبنان ،ورشة عمل حول "أنظمة إدارة سالمة الغذاء" عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في
مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس في حضور رئيس الغرفة السيد توفيق دبوسي ،رئيس مجلس
إدارة معرض رشيد كرامي الدولي السيد حسام قبيطر ،وعدد كبير من المص ّدرين والقيمين على مراكز التوضيب
في المنطقة.
بداية ،كانت كلمة لدبوسي أكد فيها على العالقات الوثيقة التي تربط الغرفة بـ"ايدال" ،مشيرا إلى أن موضوع
سالمة الغذاء هو ذات أهمية كبرى سواء على مستوى االستهالك المحلي أو على مستوى التصدير وجودة
المنتجات المصدرة .وأكد أن الغرفة تواكب هذا الموضوع من خالل عملية تطوير وتوسيع المختبر التابع لها،
بحيث بات اليوم يجري أكثر من  41فحصا في هذا الخصوص.
من ناحيته ،أكد رئيس شركة  BUREAU VERITASلبنان السيد جوزف شتا ،على أهمية شروط السالمة
في المنتجات الزراعية ،مشيرا إلى أنها سلسلة متكاملة تتطلب المراقبة الدقيقة في كل المراحل ،وذلك بهدف زيادة
تنافسية المنتج اللبناني المص ّدر .وأثنى على الحوافز اإلضافية التي ُتمنح لمراكز التوضيب وللمنتجات الزراعية
الحائزة على شهادات الجودة العالمية ،الفتا إلى أن مطابقة المعايير الخاصة بهذه الشهادات لم يعد خيارا بل بات
ضرورة وشرطا أساسيا للتصدير ،سواء بالنسبة إلى فتح أسواق جديدة السيما في أوروبا ،أو بالنسبة إلى
المحافظة على األسواق التقليدية.
من ناحيته ،أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات المهندس نبيل عيتاني في كلمته على أن
معايير السالمة ضرورية لتعزيز سمعة المنتج اللبناني وتمكينه من المنافسة على الصعيد العالمي وزيادة حجم
الصادرات ودخول أسواق جديدة .وأشار إلى أن برنامج  ،AGRI PLUSومن خالل المعايير الجديدة التي
وضعها ،يساهم إلى حد بعيد في تحقيق هذه السالمة من خالل تطوير القدرات المعرفية والتقنية للمنتجين
والمصدرين.
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واعتبر المهندس عيتاني أن تحسين نوعية المنتجات المص ّدرة وطريقة توضيبها يتطلب تحسين مراكز التوضيب
وحقول اإلنتاج وتطبيق المعايير والمواصفات المتعارف عليها عالميا .ولفت إلى أن احترام هذه المعايير شرط
أساسي لالنتساب إلى البرنامج ،معلنا أن عدد المراكز المنتسبة إليه في منطقة الشمال وصل إلى  17مركزا.
وأعلن أن المؤسسة ستعمد سنويا إلى رفع المعايير المفروضة على مراكز التوضيب ،وصوال إلى تطبيق معايير
الجودة على سلسلة اإلنتاج بأكملها من الحقل وصوال إلى التوضيب والنقل والتخزين .وأوضح أن نسبة مطابقة
هذا المواصفات على مراكز التوضيب بلغت  77في المئة حتى اليوم ،مثنيا على تجاوبها مع المعايير الجديدة.
وأضاف أنه ،لغاية اليوم ،حصل  19مركزا على شهادات الجودة العالمية ،في حين باشر أصحاب عدد من
المراكز األخرى باإلجراءات للحصول على هذه الشهادات .وكان من نتائج هذا التطوير في عمل البرنامج أن
حققت الصادرات عبره خالل العام  3742زيادة قدرها  41في المئة مسجلة  133ألف طن مقارنة مع 111
ألف طن للعام  .3743وشكلت األسواق التقليدية المتمثلة بالدول العربية الوجهة الرئيسية لصادرات الفاكهة
والخضار ،إذ استحوذت على  99في المئة من إجمالي الصادرات .كما تم تصدير منتجات جديدة للمرة األولى
من خالل هذا البرنامج على غرار الشتول واألزهار.
وفي مداخلة قدمتها خبيرة السالمة الغذائية في شركة  BUREAU VERITASجويل أبو ح ّنا ،تم استعراض
أهمية أنظمة الجودة بالنسبة إلى مراكز التوضيب وأبرز المواصفات التي يجب أن تتمتع بها من أجل تماشيها مع
المعايير العالمية السيما في مجال النظافة والتخزين والتوضيب والنقل .كما تم التطرق إلى مواصفات سالمة
الغذاء وإرشادات حول تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  063لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،١٠٠٤تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي.
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب1521-110 .
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