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الهندبـــــــاء

الجو املناسب:

تحتــاج نبتــة الهندبــاء ملنــاخ معتــدل يميــل إىل الــرودة، يتــم 

زراعــة بــذور الهندبــاء يف املشــاتل يف شــهر أيلــول إىل ترشيــن 

الثانــي وبعــد ســتة أســابيع تنبــت.

ــو يف  ــي تنم ــة الت ــل الزراعي ــن املحاصي ــاء م ــر الهندب تعت

فصــل الشــتاء و األجــواء املعتدلــة، وال تندمــج و ال تنمــو يف 

ــارة. ــواء الح األج

الرتبة املناسبة:

ــن  ــواع األرايض، ولك ــع أن ــاء يف جمي ــة الهندب ــح زراع تنج

تفضــل زراعتهــا يف األرايض الثقيلــة يف املواســم التــي تتعرض 

ــو  ــون النم ــبياً. ويك ــة نس ــرارة عالي ــات لح ــا النبات فيه

رسيعــاً واإلنتــاج مبكــراً يف األرايض الخفيفــة. ويناســب 

النبــات جــو معتــدل مائــل للــرودة، ويــؤدي إرتفــاع درجــة 

ــد  ــر، فتفق ــار املبك ــو اإلزه ــات نح ــاه النبات ــرارة إيل إتج الح

بذلــك قيمتهــا التســويقية، حيــث تســتطيل الســاق، وتزيــد 

ــدة. ــرارة بش ــا امل فيه

خدمة ما بعد الزراعة:
الري:

ــو  ــف النم ــى ال يتوق ــتمرار حت ــة بإس ــر الرطوب ــزم توف يل

النباتــي، وهــو مــا يــؤدي إىل صالبــة األوراق وتدهــور 

نوعيتهــا.

النضج والحصاد:

ــن  ــهر م ــو 3-5 أش ــد نح ــاء بع ــات الهندب ــو نب ــل نم يكتم

الشــتل، ويجــري الحصــاد بقطــع النبــات قريبــاً مــن ســطح 

ــدة  ــة جي ــاء بحال ــن الهندب ــن تخزي ــكني. ويمك األرض بس

ملــدة 2-3 أســابيع يف حــرارة الصفــر املئــوي  ودرجــة رطوبة 

نســبية مــن 95-90%.

برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي )UNDP( شــبكة التنميــة 

ــو إىل  ــج يدع ــو برنام ــدة، وه ــم املتح ــة لألم ــة التابع العاملي

ــة  ــدان إىل املعرف ــاذ البل ــق نف ــدول وتحقي ــط ال ــر ورب التغي

والخــرة واملــوارد، مــن أجــل مســاعدة الشــعوب عــى بنــاء 

حيــاة أفضــل. تنتــرش الـــ )UNDP( يف 166 بلــداً، وتتعــاون 

ــي  ــول الت ــق الحل ــاعدتها يف تطبي ــدان ملس ــذه البل ــع ه م

ــة.  ــة الوطني ــة العاملي ــات التنمي ــة تحدي ــا ملواجه أوجدته

ــة  ــداف اإلنمائي ــق األه ــم بتحقي ــادة العال ــد ق ــد تعه وق

لأللفيــة، ومنهــا الهــدف املحــوري املتمثــل يف تقليــص 

ــق  نســبة الفقــر إىل النصــف مــع حلــول العــام 2015. وتنسِّ

ــني  ــي )UNDP( ب ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــبكة برنام ش

الجهــود العامليــة واملحليــة مــن أجــل تحقيــق هــذه األهداف. 

ــات  ــذب املعون ــى ج ــة ع ــدان النامي ــج البل ــاعد الرنام ويس

ــدة  ــاطات العدي ــالل النش ــن خ ــة، م ــتخدامها بفاعلي وإس

ــز  ــعى إىل تعزي ــج يس ــار برنام ــن إط ــا ضم ــوم به ــي يق الت

ــرأة. ــني امل ــان وتمك ــوق اإلنس ــة حق حماي

ــق  ــو »مناط ــدة ه ــم املتح ــج األم ــداف برنام ــرز أه ــن أب م

ــة: ــة الجوهري ــة« األربع ــز التنمي تركي

1. إدارة الحكم الديمقراطي:

• تعزيــز املشــاركة الشــاملة وتقويــة املؤسســات الحاكمــة 

املســتجيبة.

• تعزيز ممارسات الحكم الناشئة عن مبادئ دولية.

2. الحد من الفقر ودعم األهداف اإلنمائية لأللفية:

• تعزيــز النمــو الشــامل واملســاواة بــني الجنســني وتحقيــق 

األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. 

• تعزيز العوملة الشاملة.

ــة  ــة البرشي ــص املناع ــروس نق ــر ف ــن تأث ــف م • التخفي

ــة. ــة البرشي ــى التنمي ــدز ع اإلي

3. البيئة والتنمية املستدامة:

• توجيه البيئة والطاقة.

• توجيه التمويل املتعلق بالبيئة. 

• تعزيز تكييف التغرات املناخية.

• تطويــر القــدرة املحليــة عــى إدارة البيئــة وتوســيع مــدى 

النفــاذ إىل خدمــة توزيــع الطاقــة .

4. منع األزمات والنهوض: 

• تعزيز القدرات عى إدارة مخاطر النزاعات والكوارث.

• تقوية وظائف الحكم ما بعد النزاعات.

• ترميم املؤسسات املعنية بالتنمية عى املستوى املحيل.

منظمات وجمعياتنبـــاتات منتجــــــــة
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:Zingiber officinale الزنجبيل
• نبــات ينبــت تحــت الرتبــة، اإلرتفــاع يصــل إىل 100 ســم ، 

ــكل  ــة األوراق ذات ش ــفاه  أرجواني ــراء ذات ش ــار صف األزه

ــة. ــات منتفخ ــذور ريزوم ــي والج رمح

ــاً عطريــاً  • تحتــوي الجــذور صموغــاً دهنيــة ونشــاًء وزيت

ــن  ــاً م ــري مكون ــم عط ــة وطع ــة كافوري ــه رائح ــاراً ل طي

. Linalol ولينالــول Camphine الكامفــني

ــن األرض،  ــات م ــتخرج الريزوم ــل األوراق تس ــا تذب • عندم

ــرش. ــم تق ــني ث ــى تل ــاء حت ــع يف امل وتوض

• يستخدم الزنجبيل كمعطر ومطهر.

ــاد  ــدة ومض ــرازات املع ــد إف ــري يزي ــط عط ــد كمنش • يفي

ــنان. ــر األس ــداء حف ل

• يدخــل الزنجبيــل يف األغذيــة كتابــل ومطيــب فاتح للشــهية 

ــرز للغدد. ومف

• يعمــل  الزنجبيــل عــى توســيع األوعيــة الدمويــة وتقويــة 

الجهــاز املناعــي والعصبــي يف الجســم.

ــل  ــحوق الزنجبي ــى مس ــل: يغ ــول الزنجبي ــر محل • تحض

ســاخناً. ويــرشب  بالســكر  ويحــى  وجيــزة   مــدة 

شجرة األفوكادو:
الوصف النباتي:

• يصل نمو شجرة األفوكادو إىل إرتفاع 15 مرتاً.

 45-12 بــني  مــا  طولهــا  ويــرتاوح  متقابلــة  األوراق   •

.ً ســنتيمرتا

ــا  ــرض زهرته ــر، ع ــر مصف ــي: أخ ــار ه ــوان األزه • أل

ــغ طولهــا 7  5-10 ملليمــرتاً، وشــكل الثمــرة إجــايص، ويبل

إىل 20 ســنتيمرتاً، وتــزن مــا بــني 100 و1000 غــرام، ويوجــد 

ــنتيمرتاً.  ــا 4 – 5  س ــة طوله ــذرة مركزي ــا ب بداخله

• تجــدد الشــجرة أوراقهــا بإســتمرار فتســقط األوراق 

ــة .  ــنة التالي ــع الس ــايض ىف ربي ــام امل ــة ىف الع املتكون

ــة  ــل خاص ــادل الحم ــرة تب ــن ظاه ــجار م ــي األش • تعان

ــاف  ــرة تض ــذه الظاه ــى ه ــب ع ــاف وللتغل ــض األصن يف بع

األســمدة األزوتيــة قبــل اإلزهــار بوقــت كاف ىف ســنة الحمــل 

ــنة  ــار يف س ــار والثم ــف األزه ــم خ ــك يت ــف. وكذل الخفي

ــر. ــل الغزي الحم

• الثمرة لبية وحيدة الجنني.

اإلحتياجات البيئية:

رغــم أن هــذه الثمــرة مــن أصــل إســتوائي فــإن لألفــوكادو 

ــه  ــالف ألن ــرة اإلخت ــات كث ــم يف مناخ ــى التأقل ــدرة ع الق

يتواجــد عــى إرتفاعــات مختلفــة مــن شــاطئ البحــر ولكــن 

اإلرتفــاع عــن ســطح البحــر يؤخــر نضــوج الثمــرة.

ويف لبنــان يمكــن لألفــوكادو أن يــزرع حتــى إرتفــاع أقصــاه 

مــن 600 إىل 700 مــرت ولكــن كمــا ذكرنــا قــد يتأخــر 

ــاع. ــذا اإلرتف ــراء ه ــن ج ــه م نضوج

حاجته من الحرارة: 

إن الزراعــة مرشوطــة أساســاً بالحــرارة. وقــد تكــون 

الحــرارة القصــوى بمعــدل 25 درجــة مئويــة لألشــهر

الحارة و بمعدل 15 درجة مئوية لألشهر الباردة.

ــرض ألرضار  ــرد دون التع ــة لل ــر مقاوم ــواع األكث ــا األن أم

مميتــة، فهــي األنــواع »الُهُجــن« التــي تتحمــل الــرد حتــى 

ــر. ــت الصف ــة تح ــات مئوي 7 أو 8 درج

مفعول الحرارة:

ــت  ــا إرتفع ــر كلم ــاج أق ــون دورة االنت ــوم، تك ــى العم ع

ــرارة. ــات الح درج

مقياس املطر والرطوبة:

- بشــكل عــام تتطلــب شــجرة األفــوكادو كميــات مــن املــاء 

ــني 1200   ــرتاوح ب ــاوية وت ــات متس ــى دفع ــا ع ــى له تعط

و 1600 ملــم3 يف الســنة، وتتفــاوت الحاجــات بحســب 

ــة اللقــاح  ــة، فتكــون خفيفــة خــالل مرحل املراحــل اإلنباتي

ــر إرتفاعــاً خــالل الفــرتة مــا  ــة، وأكث أو اإلســرتاحة اإلنباتي

بــني اإلنعقــاد والقطــاف. وتتســبب األمطــار الغزيــرة خــالل 

اإلزهــار بســقوط الزهــر بســبب عــدم اللقــاح.

- يتطلــب األفــوكادو أيضــاً درجــة رطوبــة مرتفعــة خــالل 

ــر  ــة أكث ــني 70 و 80 %، ودرج ــرتاوح ب ــاد ت ــار واإلنعق اإلزه

إعتــداالً يف مرحلــة نمــو الثمــار. أمــا درجــة الرطوبــة العالية 

فتســهل تفــي األمــراض وظهــور بعــض القــوارض.

- إن النقــص املائــي ملــدة شــهرين يســاعد عــى بــدء اإلزهار 

نباتات طبية وعطرية

شـــــجرة مثمـــــرة
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يف بعــض املناخات اإلســتوائية.

الرياح: 

إن األفــوكادو شــديد التأثــر بالريــاح القويــة والجافــة ومــن 

الــروري يف بعــض األحيــان تركيــب مصــدة للريــح أو زرع 

صــف مــن األشــجار.

اإلضاءة :

املناطــق  الشــمس، وتحبــذ  األفــوكادو  تحــب شــجرة 

ــنة. ــمس يف الس ــاعة ش ــوق 2000 س ــدل يف ــة بمع املشمس

اإلزهار:

ــل  ــوايل املراح ــرارة. إن ت ــر الح ــار لتأث ــة اإلزه ــع آلي تخض

ــرب  ــرارة ومضط ــات الح ــط بثب ــة مرتب ــة والذكري األنثوي

ــا. ــبب هبوطه بس

اإلثمار:

ــى  ــى ع ــا، أن تبق ــال نضوجه ــد إكتم ــار، وبع ــن للثم يمك

الشــجرة طاملــا الحــرارة معتدلــة. أمــا لدرجــة إحتوائــه عــى 

املــواد الدهنيــة وهــي مــن الخصائــص العضويــة األساســية 

لألفــوكادو فهــي عــى صلــة وثيقــة بدرجــات الحــرارة.

وقــد يكــون للحــرارة املرتفعــة واملســتمرة والتــي تتخطــى 

36 درجــة آثــاراً ســلبية:

- عى الخضار اليافع: ذبول رسيع ومؤقت.

- عى عملية التلقيح: تفسخ يف اللقاح ويف األزهار.

ــي  ــبب التدن ــار بس ــر للثم ــقوط املبك ــاد: الس ــى اإلنعق - ع

ــة. ــة الرطوب ــر يف درج الكب

املتطلبات الزراعية:

الرتبــة:

ــة.  ــن الرتب ــة م ــواع مختلف ــر يف أن ــوكادو ويثم ــو األف ينم

والرتبــة األصلــح هــي الرتبــة ذات عمــق مــرت واحــد 

ــث  ــة حي ــة واملروي ــة للزراع ــة، ويف األرايض الصالح والرملي

ــواع  ــن أن ــن. وم ــن مرتي ــى م ــاه أع ــتوى املي ــون مس يك

الرتبــة املرغــوب فيهــا أيضــاً، الرتبــة الحمــراء الريــة 

والرتبــة الركانيــة.

الــري:

ــى  ــاً ع ــري وخصوص ــاه ال ــة مي ــى نوعي ــد ع ــب التأكي يج

ــبب  ــي تس ــا والت ــودة فيه ــالح املوج ــور واألم ــات الكل كمي

ــني.  ــتوى مع ــدى مس ــا تتع ــمم األوراق عندم ــوارض تس ع

فيجــب بقــدر اإلمــكان التوفيــق بــني الحاجتــني األساســيتني 

ــا : ــوكادو، وهم ــو األف ــان نم ــة لضم للرتب

كافيــة  الرتبــة  يف  املتوافــرة  امليــاه  تكــون  أن  يجــب   •

. ومنتظمــة

• يجــب أن تكــون الرتبــة جيــدة اإلمتصــاص للميــاه وقابلــة 

للتهوئــة بدرجــات عاليــة لتســهيل عمليــة الــري.

القطاف:

تعتــر ثمــرة األفــوكادو قــد نضجــت عندمــا تبلــغ مســتوى 

معينــاً مــن النمــو وهــي عــى الشــجرة، يســمح لهــا بعــد 

ــجة  ــة أنس ــى نوعي ــاظ ع ــع الحف ــوج م ــاف بالنض القط

ومواصفــات عضويــة ســائغة ومقبولــة مــن قبل املســتهلك. 

عمومــاً  لألفــوكادو  القطــاف  فــرتة  وتســتمر 

قطافــني  بــني  املــدة  متوســط  ويكــون  شــهرين. 

أســبوعني. إىل  أســبوع  مــن  الشــجرة  نفــس   مــن 

الخــــروب
• يحتــوي الخــروب عــى أحمــاض تعمــل بمثابــة مســكن، 

مضــاد للحساســية، مضــاد للجراثيــم، مضــادات لألكســدة، 

مضــاد للفروســات وكمطهــر.

• الخروب يحسن الهضم ويخفض مستوى الكوليسرتول يف الدم.

ــو  ــك فه ــني، لذل ــادة الكافي ــى م ــروب ع ــوي الخ • ال يحت

ــدم. ــط ال ــاع ضغ ــني بإرتف ــاس املصاب ــد للن مفي

• اإلستخدام املنتظم للخروب يساعد يف الوقاية من رسطان الرئة.

ــاعد يف  ــذى يس ــني  »E«، ال ــى فيتام ــروب ع ــوي الخ • يحت

ــزا. ــعال واإلنفلون ــالج الس ع

• يحتوي عى الحديد، والذي يساعد عى التغلب عى فقر الدم.

هشاشــة  ملــرض  مضــاد  عــالج  الخــروب  يعتــر   •

ــيوم. ــفور والكالس ــاه بالفوس ــبب غن ــك بس ــام، وذل  العظ

أســـــــــــــرار
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الشـــــطة

املكّونات:

• ثالثة كيلو غرامات فلفل حلو كبر وأحمر. 

• كيلو غرام فلفل أحمر حار.

• أربع مالعق كبرة ملح خشن، أو حسب الرغبة.

• زيت نباتي أو زيت زيتون.

طريقة التحضر :

• يغسل الفلفل الحـلو والحـار بشكٍل جيّد ويصفى من املـاء.

• تقّسم كّل حبة إىل قسمني، وتزال ما فيها من بذور وعـروق. 

• توضع يف الخاّلط  وتخلط إىل أن يصبح الخليط ناعماً.

• تفــرد يف صوانــي كبــرة، وتوضــع يف الشــمس، ومــن فــرتة 

إىل أخــرى يتــم تحريكهــا إىل أن تجــّف بشــكٍل تــام مــن املــاء

ــالً  ــه قلي ــى الوج ــع ع ــني ويوض ــع يف مراطب ــا توض • بعده

مــن الزيــت.

مقطر القصعني
ــن  ــدة وم ــادة لألكس ــواد مض ــى م ــة ع ــوي املريمي تحت

ــي  ــارة الت ــوت الطي ــة الزي ــة يف املريمي ــات املهم ــم املركب أه

تحتــوي عــى مركــب الثيوجــون )Thujone( والفالفونيــدات 

ــة.  ــواد عفصي ــة وم ــاض فينولي وأحم

ــبة 0.5 – %2.1  ــاً بنس ــاً عطري ــة زيت ــوي أوراق املريمي تحت

والبورنيــول    cineol الكافــور والســينول  يتكــون مــن 

األوراق  واللينالــول والتيــون Thuion وتحتــوي    Borneol

ــات. ــة وصابونين ــواد قلوي ــة وم ــة قابض ــواد عفصي م

يستخدم مقطر املريمية يف الحاالت التالية:

• نقص يف بعض أنواع الهرمونات.

• السعال.

• أزمات الربو.

• الضغط املرتفع.

إعادة تدوير 3 ماليني خرطوشة صيد يف لبنان

ــكلة  ــل ملش ــاد ح ــت يف إيج ــدة تمثل ــة رائ ــة بيئي يف تجرب

ــة  ــد الفــارغ، وهــي مشــكلة بيئيــة وصحي خرطــوش الصي

خطــرة مــن خــالل مــا تخلفــه مــن ســموم وملوثــات تهــدد 

ــاً  ــون صيف ــذي يك ــة، وال ــاه الجوفي ــادر املي ــة ومص الرتب

ــق. ــوداً للحرائ وق

وقــد تــم بجهــود جمعيــة طرقــات األجــداد وبعــض 

ــن  ــة، م ــات الرتبوي ــة واملؤسس ــة والبيئي ــات األهلي الجمعي

تعميــم ثقافــة جمــع الخرطــوش وتنظيــف األحــراج منهــا، 

وكانــت الخطــوة األوىل تهــدف إىل جمــع مليــون خرطوشــة 

صيــد فارغــة، فيمــا تطــورت الحملــة وتخطــى عــدد 

ــالت  ــة، يف حم ــني خرطوش ــة مالي ــارغ ثالث ــوش الف الخرط

ــني. ــض املغرتب ــات وبع ــا البلدي ــاركت فيه ش

وقــد أشــار رئيــس الجمعيــة أن أحــداً لــم يــول هذه املشــكلة 

مــا تســتحق مــن إهتمــام عــى الرغــم مــن أن مخاطرهــا 

ــث  ــة إىل تلوي ــاه الجوفي ــث املي ــن تلوي ــع م ــدد الجمي تته

ــا الخرطــوش تعتــر خطــرة يف  ــة، فضــالً عــن أن بقاي الرتب

ــت أن  ــد لف ــتعال. وق ــة لإلش ــادة قابل ــق كم ــم الحرائ موس

ــبب  ــة، وتتس ــون خرطوش ــنوياً 25 ملي ــتهلك س ــان يس لبن

ــموم.  ــاص والس ــن الرص ــن م ــو بـــ 800 ط ــث الج بتلوي

ــكلة  ــذه املش ــول ه ــة ح ــة كان التوعي ــذه الحمل ــدف ه وه

ــخ  ــا: الزرني ــامة منه ــواد س ــى م ــوي ع ــوش يحت فالخرط

والبــارود والرصــاص والبالســتيك واملعــدن وجميعهــا تؤثــر 

ــام. ــكل ع ــة بش ــة والبيئ ــاه الجوفي ــى املي ع

ــل  ــالل فص ــن خ ــع م ــرز للقط ــة الف ــت عملي ــد تم وق

البالســتيك عــن الحديــد حيــث يمكــن للبالســتيك املفــروز أن 

ــا  ــا، وأم ــيارات وغره ــت الس ــوات زي ــة عب ــل يف صناع يدخ

ــل  ــد قاب ــه كحدي ــد معالجت ــتعماله بع ــاد إس ــادن فيع املع

ــع. للتصني

تصنيـع زراعــي

مقطـــرات

تجــــربة
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كشــفت دراســة صــادرة عــن الجامعــة األمركيــة أن 

ــبة 400 %.  ــراض بنس ــض األم ــال بع ــد إحتم ــات تزي النفاي

ــات  ــات النفاي ــب مكب ــون بجان ــن يعمل ــال الذي ــر العم يعت

املفتوحــة أكثــر عرضــة لإلصابــة بأمــراض الجهــاز التنفيس 

والهضمــي بنســبة 400 يف املئــة مــن العمــال الذيــن يعملــون 

يف أماكــن بعيــدة مــن مكــّب النفايــات.

ــق  ــا فري ــام به ــة ق ــة علمي ــات إىل دراس ــذه املعطي ــود ه تع

ــني  ــروت« ب ــة يف ب ــة األمركي ــني يف »الجامع ــن الباحث م

شــهري كانــون األول 2015 وشــباط 2016، أرشفــت عليهــا 

أســتاذة يف »كليــة العلــوم الصحيــة« يف »الجامعــة األمركيــة 

ــروت«. يف ب

ــم  ــرتاوح أعماره ــوراً، ت ــالً ذك ــة 221 عام ــارك يف الدراس ش

بــني 18 و60 عامــاً )111 عامــالً يعملــون بعيــداً مــن مكــب 

ــات(.  ــب النفاي ــرب مك ــون ق ــال يعمل ــات و110 عم النفاي

ــن  ــداً م ــتمارات بعي ــة االس ــى تعبئ ــة ع ــزت الدراس وإرتك

صاحــب العمــل لعــدم الشــعور بــأي إحــراج. تعتر الدراســة 

ــابهة:  ــا متش ــني خصائصهم ــني عيّنت ــارن ب ــة إذ تق مقارن

العمــر، الوضــع اإلجتماعــي وغرهمــا مــع إختــالف مــكان 

العمــل.

ــرب  ــون ق ــن يعمل ــال الذي ــة أن العم ــج الدراس ــنّي نتائ تب

ــر  ــادة أكث ــدية ح ــاً جس ــرون أعراض ــات يظه ــب النفاي مك

ــات  ــب النفاي ــن مك ــداً م ــون بعي ــن يعمل ــال الذي ــن العم م

ــعور  ــادة: الش ــراض الح ــمل األع ــة. وتش ــبة 400 يف املئ بنس

بالتعــب، صداعــاً يف الــرأس، األرق، الغثيــان، اإلســهال، 

التقيــؤ، ضيــق التنفــس، العطــس، الســعال الجــاف، ســيالن 

األنــف. وتحمــل هــذه الفــوارق داللــة إحصائيــة مــا يؤكــد 

ــج. ــة النتائ دق

وتظهــر الدراســة أن الغــازات املنبعثــة مــن حــرق النفايــات 

تســبب أمراضــاً يف الجهــاز التنفــيس، بينمــا مــن املمكــن أن 

ينقــل الذبــاب الجراثيــم مــن النفايــات إىل األطعمــة فيلوثهــا 

ــى أن  ــي، ع ــاز الهضم ــات يف الجه ــبب بإضطراب ــا يس م

ــة مــن النفايــات أوجاعــاً يف الــرأس  تســبب الروائــح املنبعث

والشــعور بالصــداع. وقــد إضطــر بعــض العمــال إىل التغيــب 

عــن العمــل ومــا يتســبب ذلــك مــن ضائقــة ماليــة خصوصاً 

أن العمــال بمعظمهــم يتقاضــون راتبــاً يوميــاً، كمــا إضطــر 

بعضهــم إىل تنــاول األدويــة وحتــى الدخــول إىل املستشــفى.

ــى  ــات ع ــر النفاي ــة أث ــنّي فداح ــج تب ــذه النتائ ــه أن ه وتنب

ــدة  ــة جي ــا، بصح ــون، مبدئي ــن ينعم ــال الذي ــة العم صح

فكيــف الحــال بأثــر النفايــات عــى األطفــال أو كبــار الســن 

الذيــن يكونــون، يف العــادة، أكثــر عرضــة إللتقــاط األمــراض 

ــا.  ــة يف مواجهته ــر هشاش وأكث

ــات  ــات نفاي ــاء مكب ــع إنش ــرورة من ــة ب ــويص الدراس ت

عشــوائية ومفتوحــة، وبأهميــة تعزيــز فــرز وإعــادة تدويــر 

النفايــات، ورضورة إتخــاذ إجــراءات وقائيــة لحمايــة العمال 

مثــل وضــع األقنعــة، وعــدم رمــي أكيــاس النفايــات 

ــة  ــى النظاف ــة ع ــا، واملحافظ ــوائي دون ربطه ــكل عش بش

ــاً للوقايــة مــن  الشــخصية وخصوصــاً غســل اليديــن دوري

ــا. ــة به ــم واإلصاب ــال الجراثي إنتق

اإلجراءات الواجب مراعتها لتفادي موجة الرد والسيول

قــد تؤثــر موجــات الــرد والســيول عــى القطــاع الزراعــي 

ــني  ــارة املزارع ــايل خس ــي وبالت ــي والحيوان ــقيه النبات بش

ــة  ــائر الناجم ــن الخس ــل م ــة وللتقلي ــذه املوج ــادي ه ولتف

عنهــا ينصــح بـــ : 

املزروعات:

• عــدم  إغــالق البيــت املحمــي بشــكل كامــل وفتحــه مــن 

الجهــة املقابلــة إلتجــاه الريــاح ملنــع حــدوث ضغــط داخــل 

البيــت املحمــي. 

• تقليــل كميــات ميــاه الــري ملنــع زيــادة الرطوبــة الجويــة 

داخــل البيــت املحمــي ملنــع إنتشــار األمــراض الفطريــة.

• الــرش الوقائــي للنباتــات املحميــة واملكشــوفة ملنــع 

إنتشــار األمــراض الفطريــة قبــل املوجــة وبعدهــا. 

• عمــل قنــوات حــول املــزارع وفتحهــا ومراقبتهــا لتريــف 

ميــاه األمطــار ومنــع تراكمهــا داخــل املزرعــة لتقليــل اآلثار 

الســلبية للموجــة .

ــت  ــات والبي ــى املزروع ــم ع ــرد املرتاك ــوج وال ــة الثل • إزال

ــا . ــع إرضاره ــي ملن املحم

ــل  ــيول يفض ــار والس ــن األمط ــة م ــار املوج ــد إنحس • بع

ــري  ــبكات ال ــة ش ــة وصيان ــوت املحمي ــة للبي ــل صيان عم

أرقام خضراء

إرشـــادات
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ــف. ــالح التال ــة وإص ــد املزرع وتفق

• تنظيــف القنــوات حــول املــزارع وفتحهــا ومراقبتهــا 

ــة  ــل املزرع ــا داخ ــع تراكمه ــار ومن ــاه األمط ــف مي لتري

ــة . ــلبية للموج ــار الس ــل اآلث لتقلي

• مراقبة األمراض الفطرية والرش عند الرورة .

الحيوانــــات:

املجرتات :

• إبعاد القطعان عن الوديان ومجاري السيول .

• التأكــد مــن إغــالق النوافــذ ومنــع دخــول تيــارات هوائيــة 

إىل املــزارع.

• الحرص عى تدفئة املواليد الصغرة .

مغلقــة  بأماكــن  والتبــن  األعــالف  وتخزيــن  وضــع   •

ــف. ــار والتل ــا لألمط ــع تعرضه ــن األرض ملن ــة ع ومرفوع

ــع  ــاه ملن ــبكات املي ــة وش ــدات الكهربائي ــة التمدي • صيان

ــرارة. ــاض الح ــة إنخف ــا نتيج تلفه

• تنظيــف القنــوات ومجــاري ميــاه األمطــار لتســهيل 

ــول  ــر ح ــا يف حف ــع تراكمه ــار ومن ــاه األمط ــب مي ترسي

الحظائــر.

ــع  ــا ومن ــن عزله ــد م ــر والتأك ــقف الحظائ ــة بأس • العناي

ــار. ــاه األمط ــب مي ترسي

ــات الوقائيــة  ــكل جيــد والعالج • العنايــة بالتغذيــة بش

ــار. ــن اإلنتش ــراض م ــع األم ــان ملن للقطع

الدواجـــن :

• التأكــد مــن التحكــم يف فتحــات التهوئــة وإمكانيــة 

ــع  ــديدة م ــاح ش ــف وري ــول عواص ــال حص ــا يف ح إغالقه

ــة  ــم الرطوب ــدم تراك ــدة وع ــة الجي ــى التهوئ ــرص ع الح

ــراض  ــار األم ــع إنتش ــة ملن ــل املزرع ــاه داخ ــة واملي الجوي

ــع. ــاق القطي وإختن

ــة يف حمــام مائــي داىفء لعــدم  • وضــع أنابيــب غــاز التدفئ

تجمدهــا والتأكــد مــن كفــاءة الدفايــات خاصــة للقطعــان 

الصغــرة العمــر.

• العنايــة بالتغذيــة بشــكل جيــد والعالجــات الوقائيــة 

ــار. ــن اإلنتش ــراض م ــع األم ــان ملن للقطع

ــا  ــدم تعرضه ــن وع ــة الدواج ــاف فرش ــن جف ــد م • التأك

ــة. للرطوب

• وضــع وتخزيــن األعــالف بأماكــن مغلقــة ومرفوعــة عــن 

األرض ملنــع تعرضهــا لألمطــار والتلــف.

ــع  ــاه ملن ــبكات املي ــة وش ــدات الكهربائي ــة التمدي • صيان

ــرارة. ــاض الح ــة إنخف ــا نتيج تلفه

• تنظيف القنوات ومجاري مياه األمطار لتسهيل ترسيب مياه 

األمطار ومنع تراكمها يف حفر حول الحظائر.

النحـــل : 

ــار اىل  ــواء واألمط ــول اله ــع دخ ــة ملن ــل الخلي ــالق مدخ • إغ

ــة. ــل الخلي داخ

ــع  ــة ملن ــاء الخلي ــت غط ــش تح ــن الخي ــس م ــع كي • وض

تــرسب التيــارات الهوائيــة البــاردة مــع التأكــد مــن وضــع 

ــاء  ــوع الغط ــدم وق ــان ع ــة لضم ــاء الخلي ــى غط ــل ع ثق

ــاح. ــبب الري بس

• رفــع الخاليــا عــن األرض ووضعهــا بشــكل يمنــع وصــول 

الرطوبــة األرضيــة للخاليــا والحــرص عــى وضعهــا يف 

ــن  ــة م ــالت للوقاي ــت مظ ــيول تح ــن الس ــدة ع ــن بعي أماك

ــرد. ــديدة وال ــار الش األمط

ــل  ــذاء داخ ــر الغ ــا وتوف ــة الخالي ــى تغذي ــرص ع • الح

ــة  ــة يف حال ــة التغذي ــرار عملي ــع تك ــات م ــة يف الغذاي الخلي

ــيئة. ــة الس ــوال الجوي ــتمرار األح إس

مرسوم رقم 8633

املادة األوىل: الهدف

يرمــي هــذا املرســوم إىل تحديــد األصــول التــي ترعــى تقييــم 

األثــر البيئــي للمشــاريع العامــة والخاصــة تالفيــاً للنتائــج 

ــاريع  ــاء املش ــد إنش ــا عن ــل حدوثه ــة املحتم ــة الهام البيئي

املذكــورة وتشــغيلها وتفكيكهــا. 

املادة الثانية: التحديدات

ــذا  ــا وردت يف ه ــة أينم ــر اآلتي ــردات والتعاب ــم باملف يفه

ــا: ــاه كل منه ــني اتج ــو مب ــوم ماه املرس

الفيزيائــي والكيميائــي  )أو  الطبيعــي  املحيــط  البيئــة: 

ــات  ــه الكائن ــش في ــذي تعي ــي ال ــي( واإلجتماع والبيولوج

الحيــة كافــة ونظــم التفاعــل داخــل املحيــط وداخــل 

الكائنــات وبــني املحيــط والكائنــات.

مراسيم وقوانين
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ــد  ــة عن ــى البيئ ــرشوع ع ــات امل ــة: إنعكاس ــج البيئي النتائ

ــه.  ــغيله وتفكيك ــائه وتش إنش

تقييــم األثــر البيئــي: تحديــد وتقديــر وتقييــم آثــار مــرشوع 

ــة  ــر الالزم ــني التداب ــة وتعي ــى البيئ ــاؤه ع ــوي إنش ــا من م

ــة  ــار اإليجابي ــادة اآلث ــلبية وزي ــار الس ــن اآلث ــف م للتخفي

عــى البيئــة واملــوارد الطبيعيــة وذلــك قبــل إعطــاء القــرار 

ــه. ــرشوع أو رفض ــى امل ــة ع باملوافق

الفحــص البيئــي املبدئــي: دراســة أوليــة تهــدف إىل تحديــد 

ــدى     ــد م ــة تحدي ــا بغي ــرشوع م ــة مل ــة املحتمل ــار البيئي اآلث

ــرشوع. ــي« للم ــر البيئ ــم األث ــة »تقيي ــراء دراس رضورة إج

التخفيفيــة  التدابــر  مجموعــة  البيئيــة:  اإلدارة  خطــة 

ووســائل الرصــد واملراقبــة واإلجــراءات املؤسســاتية املتخــذة 

ــن  ــي م ــرشوع والت ــك امل ــغيل أو تفكي ــاء أو تش ــالل إنش خ

شــأنها إلغــاء اآلثــار البيئيــة الســلبية أو تخفيفهــا إىل 

ــر  ــاً ملعاي ــدت وإال وفق ــاً إن وج ــة محلي ــتويات املقبول املس

ــزءاً ال  ــة« ج ــة اإلدارة البيئي ــر »خط ــدة. تعت ــم املتح األم

يتجــزأ مــن تقريــر »تقييــم األثــر البيئــي« وتقريــر »الفحص 

ــي«. ــي املبدئ البيئ

ــني  ــل ب ــة التواص ــر البيئي:عملي ــم األث ــاق تقيي ــد نط تحدي

صاحــب املــرشوع واإلدارات الرســمية املختصــة والجمهــور 

ــر  ــم األث ــة تقيي ــدود دراس ــد )1( ح ــدف تحدي ــي به املعن

ــة  ــات الروري ــة )3( املعلوم ــا الهام ــي )2( القضاي البيئ

ــها. ــب درس ــي يج ــة الت ــار الهام ــر )4( اآلث ــداد التقري إلع

ــاءات  ــن اإلنش ــواها م ــاء أو س ــغال بن ــذ أش ــرشوع: تنفي امل

ــة. ــه آثــار هامــة عــى البيئ والــذي قــد يكــون ل

ــي  ــك الت ــا تل ــا فيه ــي بم ــط الطبيع ــة يف املحي ــة مداخل أي

ــة،  ــوارد الطبيعي ــة امل ــتخراج أو إضاف ــال اس ــن أعم تتضم

والتــي يكــون لهــا آثــار هامــة عــى البيئــة نتيجــة إنشــائها 

ــا. ــغيلها أو تفكيكه أو تش

ــار  ــني اإلعتب ــذ بع ــة األثر،يؤخ ــد أهمي ــام: لتحدي ــر ه أث

ــداه،  ــه، م ــه، طبيعت ــر، حجم ــوع األث ــارص التالية:ن العن

توقيتــه، مدتــه، احتمــال حدوثــه، وعكســيته.

ــن  ــوي م ــي أو املعن ــخص الطبيع ــرشوع: الش ــب امل صاح

القطــاع الخــاص الــذي يطلــب الرتخيــص إلقامــة مرشوعــه. 

ــني    ــرشوع مع ــادر بم ــي تب ــمية الت اإلدارة الرس

الرتخيــص: القرار األســايس الــذي تعطيــه اإلدارات الرســمية 

املختصــة و/أو اإليصــال بالتريــح والــذي يجيــز لصاحــب 

املــرشوع مبــارشة إنشــاء أو تشــغيل مرشوعــه املقــرتح.

ــة  ــات العام ــة و/أو املؤسس ــمية:اإلدارات العام اإلدارة الرس

ــات. ــادات البلدي ــات و/أو اتح و/أو البلدي

ــاً  ــتلزم حكم ــي تس ــاريع الت ــة باملش ــم 1: الئح ــق رق امللح

ــي«. ــر بيئ ــم أث ــة »تقيي دراس

ــاً  ــتلزم حكم ــي تس ــاريع الت ــة باملش ــم 2: الئح ــق رق امللح

ــاً«. ــاً بيئي »فحص

ــر  ــي تعت ــة الت ــق اللبناني ــة باملناط ــم 3: الئح ــق رق امللح

ــرشوع. ــال أي م ــاً حي ــة بيئي حساس

امللحــق رقــم 4: نمــوذج التصنيــف لـــ »تقييــم األثــر البيئي« 

ــذي  ــرشوع وال ــب امل ــل صاح ــن قب ــه م ــني تعبئت ــذي يتع ال

ــه. ــة املــرشوع بموجب تصنــف وزارة البيئ

امللحق رقم 5: الئحة باملعنيني املحتملني.

ــر  ــات املطلوبــة يف تقري ــة باملعلوم ــم 6: الئح ــق رق امللح

»الفحــص البيئــي املبدئــي«.

ــر  ــة يف التقري ــات املطلوب ــة باملعلوم ــم 7: الئح ــق رق امللح

ــي«. ــر البيئ ــم األث ــاق »تقيي ــد نط ــق بتحدي املتعل

ــر  ــة يف تقري ــات املطلوب ــة باملعلوم ــم 8: الئح ــق رق  امللح

ــي«. ــر البيئ ــم األث »تقيي

ــر  ــم األث ــام »تقيي ــي لنظ ــم البيان ــم 9: الرس ــق رق امللح

البيئــي«.

املادة الثالثة: نطاق املرشوع

)1(: يحظــر عــرض املــرشوع أمــام اإلدارات الرســمية 

ــن  ــن م ــول دون التمك ــكل يح ــل بش ــى مراح ــة ع املختص

تصنيفــه بدقــة، ويف الحــال يعتــر »الفحــص البيئــي املبدئي« 

أو دراســة »تقييــم األثــر البيئــي« املقدمــان ملــرشوع مجــزأ 

ــني. باطل

ــة،  ــل، إضاف ــوم أي تعدي ــذا املرس ــكام ه ــع ألح )2(: يخض

توســيع أو إعــادة تأهيــل أو تفكيــك ملــرشوع قائــم أو حائــز 

عــى ترخيــص إذا كان مرشوعــاً خاصــاً أو موافــق عليــه إذا 

كان مرشوعــاً عامــاً قــد تنتــج عنــه آثــار بيئيــة هامــة.

الهاســــب
تختــص الئحــة الهاســب )HACCP ( بتحليــل مصــادر 

الخطــر املختلفــة ونقــاط التحكــم الحرجــة لضمــان ســالمة 

الغــذاء مــن خــالل التعــرف عــى مصــادر الخطــر التــي لهــا 

ــا  ــيطرة عليه ــا والس ــذاء وتقييمه ــالمة الغ ــى س ــر ع تأث

مــن بدايــة االنتــاج  وحتــى اإلســتهالك النهائــي ألي منتــج 

ــات  ــض التعريف ــن بع ــث ع ــد الحدي ــا الب ــن هن ــي. م غذائ

ــام: ــذا النظ ــة به املرتبط

مصدر الخطر:

هــو وجــود عامــل بيولوجــي )حيــوي( أو كيميائــي أو 

فيزيائــي يمكــن أن ينتــج عنــه رضر صحــي عندمــا يتواجــد 

ــة. ــر مقبول ــدود غ بح

معايير بيئية
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نقاط التحكم الحرجة:

هــي املواضــع أو الخطــوات التــي يمكــن عندهــا الســيطرة 

عــى أي خطــر عــى الســالمة الغذائيــة.

الحد الحرج:

ــول  ــدم القب ــول وع ــني القب ــل ب ــي تفص ــة الت ــو القيم ه

)الرفــض(.

الرصد والقياس:

ــك  ــات وذل ــات والقياس ــة للمالحظ ــل املخصص ــي املراح ه

ــة. ــم الحرج ــاط التحك ــى نق ــيطرة ع ــن الس ــد م للتأك

اإلجراء أو اإلجراءات التصحيحية:

ــر  ــا تش ــا عندم ــالزم إتخاذه ــراءات ال ــراء أو اإلج ــو اإلج ه

نتائــج الرصــد والقيــاس عنــد أي نقطــة تحكــم حرجــة إىل 

ــر. ــدر الخط ــم يف مص ــور يف التحك القص

التحكم:

ــي  ــة الت ــول إىل الحال ــة للوص ــروف أي عملي ــو إدارة ظ ه

تتحقــق عندهــا اإلجــراءات الصحيحــة وتتوافــر فيهــا 

الحــدود املقبولــة حيــث يتــم الســيطرة عــى أي خطــر عــى 

ــذاء. ــالمة الغ س

اإلجراءات التحكمية:

هــي األعمــال واألنشــطة التــي يمكــن إســتخدامها للتخلــص 

ــا  ــا أو وضعه ــن تأثره ــل م ــر والتقلي ــادر الخط ــن مص م

عنــد الحــدود املقبولــة.

الخطوة:

ــلة  ــة يف سلس ــة أو مرحل ــراء أو عملي ــة أو إج ــي أي نقط ه

الغــذاء مــن بدايــة اإلنتــاج والتصنيــع حتــى نهايــة 

ــج. ــذا املنت ــتهالك له اإلس

املعلومات: 

هــي البيانــات املرتبطــة باألخطــار كمــاً ونوعــاً والتــي يجــب 

توافــر قــدر مناســب منهــا مثــل :

1. إحتمال تواجد األخطار ومدى خطورتها عى الصحة.

2. تقييم نوعي وكمي لتلك األخطار.

3. بقاء أو تكاثر امليكروبات الضارة.

4. إنتاج أو بقاء السموم بأنواعها املختلفة.

العنــارص األساســية لنظــام تحليــل مصــادر الخطــر ونقــاط 

)HACCP ــب ــم الحرجة )الهاس التحك

ــم  ــاط التحك ــر ونق ــادر الخط ــل مص ــام تحلي ــز نظ يرتك

ــي: ــية ه ــوات رئيس ــبع خط ــى س ــة )HACCP( ع الحرج

1. التعــرف عــى مصــادر الخطــر وتحديــد اإلجــراءات 

الوقائيــة.

2. تحديد نقاط التحكم الحرجة.

ــى  ــاً ع ــيطرة تمام ــن الس ــة تضم ــدود حرج ــع ح 3. وض

ــة . ــم الحرج ــاط التحك نق

4. وضــع إجــراءات الرصــد والقيــاس لنقــاط التحكــم 

الحرجــة.

5. وضع اإلجراء أو اإلجراءات التصحيحة.

6. التأكد من أن النظام يعمل كما هو مخطط له.

7. اإلحتفاظ بسجالت لتوثيق النظام.

وفيمــا يــيل تفصيــل لــكل عنــر مــن العنــارص األساســية 

لنظــام الهاســب:

1. التعــرف عــى مصــادر الخطــر وإجــراء تحليــل املخاطــر 

وتحديــد اإلجــراءات الوقائيــة لهــا أثنــاء التحضــر – 

ــتخدام  ــم – إس ــويق – التقدي ــع – التس ــع – التوزي التصني

ــي. ــج غذائ ــة أو منت ــادة أولي م

ويتطلــب ذلــك تقييــم كل الخطــوات املتعلقــة بإنتــاج 

ــة  ــات الغذائي ــة واملنتج ــواد األولي ــتخدام امل ــع وإس وتوزي

ــدف: ــك به وذل

• التعــرف عــى املــواد األوليــة واملنتجــات املحتمــل أن تكــون 

خطــرة إلحتوائهــا عــى مــواد ســامة – ميكروبــات مســببة 

ــا  ــا وتكاثره ــة لنموه ــة صالح ــون بيئ ــاد – أو أن تك للفس

ــر(. ــدر خط )مص

ــدراً  ــون مص ــل أن تك ــة يحتم ــاط معين ــى نق ــرف ع • التع

ــوث. للتل

ــات أو  ــر امليكروب ــاء أو تكاث ــاالت بق ــى إحتم ــوف ع • الوق

ــظ  ــع، الحف ــاج، التوزي ــاء اإلنت ــامة أثن ــواد الس ــد امل تواج

ــتهالك. ــداد لإلس واإلع

ــرف  ــن التع ــي أمك ــار الت ــورة األخط ــم وخط ــني حج • تعي

ــا. عليه

الوقائيــة لضبــط تلــك املخاطــر  • تحديــد اإلجــراءات 

والســيطرة عــى األخطــار التــي تــم التعــرف عليهــا.

• وضــع اإلجــراءات والخطــوات التــي يمكــن عندهــا تطبيــق 

ــدوث  ــل ح ــع أو تقلي ــص أو من ــة للتخل ــراءات الوقائي اإلج

األخطــار مــع مالحظــة التــايل:
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• يف بعــض العمليــات التصنيعيــة يمكــن التحكــم يف عمليــة 

يمكــن  )CCP( حيــث  تحكــم حرجــة  نقطــة  واحــدة 

ــن  ــة ع ــار امليكروبي ــادر األخط ــن مص ــاً م ــص تمام التخل

طريــق البســرتة )CCP1( أو عــن طريــق عــدة نقــاط تحكــم 

)CCP2( يتــم عندهــا تقليــل أو الحــد مــن األخطــار وليــس 

.)CCP2( ــمى ــا وتس ــا تمام ــص منه التخل

ــر  ــس أو معاي ــتخدام مقايي ــة بإس ــدود حرج ــع ح 2. وض

ــات تقــع تحــت التحكــم  تبــني مــا إذا كانــت إحــدى العملي

ــا: ــر إم ــذه املعاي ــون ه ــيطرة، وتك والس

• فيزيائية )الوقت – الحرارة ....(.

• كيميائية )تركيز – حموضة ....(.

• بيولوجية )امليكروبات(.

• حسية )لون – طعم – رائحة – قوام ....(.

ــم  ــب أن يت ــي يج ــل الت ــن العوام ــر م ــدد كب ــد ع ويوج

رصدهــا وقياســها ومنهــا:

• الوقت والحرارة بالنسبة لألغذية املعاملة حرارياً.

• النشاط املائي لبعض أنواع األطعمة.

• درجة الحموضة لألغذية املخمرة مثالً.

• تركيز الكلور يف مياه تريد املعلبات وتريد الدواجن.

ــة  ــن األغذي ــظ وتخزي ــن حف ــبية يف أماك ــة النس • الرطوب

ــردة . امل

• سمك طبقة املنتج الغذائي املخزن بالتريد أو التجميد.

• التعليمــات والبيانــات املدونــة عــى بطاقــة البيانــات 

األصليــة للمنتــج النهائــي.

• وضــع وتنيفــذ إجــراءات الرصــد لــكل نقطــة مــن نقــاط 

التحكــم الحرجــة للتأكــد مــن إســتمرارها تحــت الســيطرة 

وتتضمــن التــايل:

• املالحظــة والقيــاس والتســجيل املنتظــم للعوامــل الهامــة 

للتحكــم يف مصــدر الخطــر .

• وجــود إجــراء تصحيحــي قبــل أو أثنــاء العمليــة ملعالجــة 

أي قصــور أو موقــف يخــرج عــن نطــاق التحكم والســيطرة. 

ــات  ــف أي إنحراف ــاس لكش ــد والقي ــج الرص ــداد برنام • إع

عــن املواصفــات يف وقــت يســمح بإتخــاذ إجــراء تصحيحــي 

قبــل الخــروج للبيــع أو التوزيــع.

وتستخدم خمس طرق رئيسية للرصد والقياس، هي :

أ . املالحظة.

ب . التقييم الحيس.

ت . قياس خواص طبيعية.

ث . إختبارات كيميائية.

ج . إختبارات ميكروبيولوجية.

ــون  ــا تك ــبة عندم ــة مناس ــراءات تصحيحي ــاذ إج 3. إتخ

ــد نقطــة تحكــم حرجــة غــر  نتائــج الرصــد والقيــاس عن

متوافقــة مــع املعايــر الخاصــة بالســالمة والجــودة، مــع 

ــيل: ــا ي ــاة م مراع

• أن تتوافــق تلــك اإلجــراءات مــع اإلنحرافــات يف املواصفــات 

ــل أن يــؤدي اإلنحــراف إىل  املوضوعــة وأن تتعامــل معهــا قب

خطــورة عــى الســالمة الغذائيــة.

ــاط  ــح نق ــذة أن تصب ــراءات املتخ ــل اإلج ــب أن تكف • يج

ــيطرة. ــت الس ــة تح ــم الحرج التحك

• إتباع الطرق املناسبة للتخلص من املنتجات امللوثة.

• يجــب تدويــن كل اإلنحرافــات عــن املواصفــات املوضوعــة 

ــجل  ــة يف س ــات املخالف ــن املنتج ــص م ــراءات التخل وإج

.)HACCP( ــب ــق الهاس توثي

4. التحقــق مــن أن النظــام يعمــل بفاعليــة وذلك بإســتخدام 

ــام  ــن أن النظ ــد م ــة للتأك ــارات تكميلي ــات وإختب معلوم

يعمــل كمــا هــو مخطــط لــه.

ــودة أو أي  ــة الج ــة األغذي ــة مراقب ــق بمعرف ــم التحق ويت

جهــات رقابيــة أخــرى خاصــة أو حكوميــة تقــوم بالتفتيش 

ــة الجــودة. ومراقب

وتشــمل عمليــات التحقــق مراجعــة شــاملة لخطــة النظــام 

املطبقــة للتأكــد ممــا يــيل:

• إن كل األخطار قد أخذت يف اإلعتبار. 

• إن كل نقاط التحكم الحرجة قد تم تحديدها.

• إن املعاير والحدود مناسبة للعملية التصنيعية.

ــع  ــم جمي ــة يف تقيي ــاس فعال ــد والقي ــراءات الرص • إن إج

ــات. العملي

ــن  ــام  ويمك ــة بالنظ ــجالت الخاص ــة كل الس ــم مراجع ويت

ــة  ــة إضافي ــارات تكميلي ــارب وإختب ــدة تج ــرى ع أن تج

ــاس. ــد والقي ــج الرص ــة برنام ــيم فاعلي لتقس

5. اإلحتفاظ بسجالت لتوثيق النظام، تتضمن التايل:

• كافــة البيانــات الخاصــة بجميــع مراحــل العمليــات 
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التصنيعيــة.

الهاســب  • كل خطــوة مــن خطــوات تطبيــق نظــام 

مثــل:  )HACCP(

- تحليل وتقييم مصادر الخطر.

- اإلجراءات الوقائية.

- النتائج واإلجراءات التصحيحة التي إتخذت.

- التعديالت التي أدخلت عى النظام.

:)HACCP( فوائد تطبيق نظام الهاسب

1. تحقيــق اإلســتخدام  األفضــل للمــوارد ورسعة اإلســتجابة 

للمشــكالت التصنيعيــة الفنيــة املحتمــل حدوثها.

2. ضمان الجودة واملنافسة.

3. تمكــني الجهــات الرقابيــة املســؤولة عــن ســالمة الغــذاء 

ــز  ــن تركي ــة م ــر حكومي ــة أو غ ــت حكومي ــواًء كان س

ــي  ــر الت ــى املخاط ــة ع ــاء املراقب ــا أثن ــا وجهوده أهدافه

ــن  ــدالً م ــة ب ــة العام ــى الصح ــديداً ع ــراً ش ــكل خط تش

ــة. ــة العام ــراءات الصحي ــى اإلج ــز ع الرتكي

4. حصــول املســتهلك عــى منتــج عــايل الجــودة خــال مــن 

ــق  ــن طري ــان ع ــل لإلنس ــي تنتق ــراض الت ــببات األم مس

ــذاء. الغ

ويطبق نظام الهاسب )HACCP( عى املنشآت التالية:

1. املنشـأت الغذائيــة تحت الرتخيـص ولم تبدأ اإلنتـاج بعد.

ــض  ــال بع ــد إدخ ــالً بع ــة فع ــة القائم ــأت الغذائي 2. املنش

ــام. ــذا النظ ــق ه ــة لتطبي ــون صالح ــا لتك ــالت عليه التعدي

ــلة  ــى سلس ــب )HACCP( ع ــام الهاس ــق نظ ــن تطبي يمك

الغــذاء بأكملهــا ويف جميــع األماكــن الفعليــة لهــا يف مناطــق 

إنتــاج املــواد الخــام الزراعيــة بــدًء مــن الزراعــة ثــم الحصاد 

وإنتهــاًء بالتخزيــن والنقــل، ويف مرشوعــات تربيــة وتســمني 

املــوايش، ويف عمليــات الذبــح والتجهيــز والتصنيــع للمنتجات 

الحيوانيــة ثــم اإلعــداد النهائــي بغــرض اإلســتهالك.

محمية جزر النخل الطبيعية

أنشــئت محميــة جــزر النخــل الطبيعيــة بموجــب القانــون 

رقــم 121 تاريــخ 9 آذار 1992. تحتــوي محميــة جــزر 

النخــل الطبيعيــة عــى ثــالث جــزر متوّســطية غــر مأهولــة 

ــة  ــاه املحيط ــن املي ــوايل 500 م م ــن ح ــزام م ــكان وح بالس

ــرب  ــمال غ ــم ش ــوايل 5.5 كل ــد ح ــى بع ــع ع ــا، وتق به

طرابلــس. تشــّكل جــزر ســنني ورامكــني )الفنــار( والنخــل 

الجــزر الحقيقيــة الوحيــدة يف لبنــان. ولهــذا النظــام البيئــي 

ــد  ــّكل أح ــي إذ يش ــتوى العامل ــى املس ــة ع ــري أهمي البح

ــة  ــلحفاة »ضخم ــة للس ــة املتبقي ــخ القليل ــن التفري مواط

ــرأس«  املهــّددة. وتشــّكل الجــزر أيضــاً مــكان إســرتاحة  ال

ــد  ــا العدي ــا فيه ــرة بم ــور املهاج ــن الطي ــاً م لـــ 156 نوع

ــة إىل  ــراض. وباإلضاف ــّددة باإلنق ــادرة وامله ــواع الن ــن األن م

أنّهــا غنيــة بالحيــاة النباتيــة الســاحلية والنباتــات الطبيــة، 

تتميّــز مياههــا الســاحلية بوفــرة الســمك واإلســفنج 

ــرى. ــة األخ ــات البحري ــري والكائن البح

الطيور:

Motacilla alba الذعرة البيضاء

 Philomachus pugnax الحجوالة

Ardea cinerea مالك الحزين/البلشون الرمادي

الزواحف:

Chelonia mydas السلحفاة البحرية الخراء

Caretta caretta السلحفاة البحرية ضخمة الرأس

Lacerta laevis laevis العظاءة الجدارية

الثديات:

Pipistrellus pipistrellus pipistrellus الخفاش

الفراشات:

Vanesse cardui فراشة الحرفش

النباتات:

Crithmum maritimum الشمرة البحرية

Glaucium flavum املاميثا البحري

Pancratium maritimum النرجس البحري أو الزنبق الرميل
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