


نتوجه بالشكر والتقدير 
إلى كل من ساهم بإنجاز 

هذا الكتيب، من تزويدنا 
بالمعلومات وإجراء 

المقابالت وإبداء الرأي 
والمراجعة والتدقيق، ما 

مكننا من إنتاجه.  

كلمــة 
شــكــر 
وتقدير
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كلمة مدير عام 
الهيئة الصحية 

اإلسالمية المهندس 
عباس حب اهلل 

ــن أن  ــر م ــمعة خ ــيء ش ــل: » أن تُ قي

ــام« ــن الظ تلع

نعرفــه  مــا  عــن  أتحــدث  أن  أريــد  ال 

ــاً ونلمــس نتائجــه الســلبية يف كل  جميع

املختلفــة يف  الحيــاة  يــوم يف مجــاالت 

بلدنــا لبنــان وخصوصــاً يف املجــال الغــذايئ 

الــذي يطــال املواطنــن كل املواطنــن. 

قامــت  مبــادرة  عــن  أتكلــم  أن  أريــد 

ــامية  ــة اإلس ــة الصحي ــا الهيئ ــوم به وتق

عــى املســتوى الغــذايئ يف بلدنــا الحبيــب 

وخصوصــاً يف مــا يتعلــق مبــروع ســامة 

ــان. ــه يف لبن ــن نوع ــد م ــذاء الفري الغ

ــية  ــات األساس ــس اإلحتياج ــدءاً بتحس فب

للنــاس، ثــم العمــل عــى تلبيتهــا بأحــدث 

ــم  ــم التقيي ــة، ث ــرق العلمي ــل الط وأفض

والتطويــر والتحســن، هكذا دأبــت الهيئة 

الصحيــة عــى إطــاق وإنهــاء مشــاريعها 

الحيويــة. ويف مــروع ســامة الغــذاء 

ــه إىل املنشــآت الغذائيــة املختلفــة  واملوجَّ

قامــت الهيئــة الصحيــة ومبواكبــة ودعــم 

البلديــة  واإلتحــادات  البلديــات  مــن 

بإختيــار  البلــدي  العمــل  وجمعيــة 

ــة  ــر العاملي ــذ أفضــل املعاي ووضــع وتنفي

املتبعــة يف مــا يتعلــق بســامة املنتجــات 

ــآت،  ــك املنش ــة يف تل ــات الغذائي والخدم

ــايئ متقــدم يهــدف إىل  ــك كعمــل وق وذل

الحــد مــن األرضار الغذائيــة والصحيــة 

املعايــر  تطبيــق  عــدم  عــن  الناتجــة 

ــر يف  ــذاء املوفّ ــامة الغ ــى س ــة ع العاملي

املنشــآت الغذائيــة.

ه بالقامئــن عــى هــذا العمــل  إننــا إذ ننــوِّ

هــذه  تلّمــس  إىل  والســبّاقون  الجبــار 

الحاجــة الرضوريــة منــذ مــا يقــارب 8 

ــود  ــد املوج ــاً الجه ــن عالي ــنوات، نثّم س

البلديــات  لــدى  املتوفــر  واإلرصار 

واإلتحــادات البلديــة وجمعيــة العمــل 

البلــدي لبلــوغ هــذا املــروع مرحلــة 

ســليامً  غــذاًء  ألهلنــا  لنؤّمــن  الكــامل 

يســاهم يف صنــع غــٍد أفضــل.

»يــا أيهــا اللذيــن آمنــوا كلــوا مــن طيبــات 

مــا رزقناكــم واشــكروا اللــه إن كنتــم إيــاه 

تعبــدون«  )البقــرة 172(
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كلمة
وزير الصناعة

الدكتور حسين 
الحـــاج حــســـن

فــإن  تعمــل  الغذائيــة  املؤسســة  أن  طاملــا 

ــون  ــب أن يك ــذا يج ــة ل ــة ودامئ ــر قامئ املخاط

العمــل يف مجــال تأمن ســامة الغذاء  مســتداما 

ــا  ــي أيض ــي. وينبغ ــة وتنته ــرد حمل ــس مج ولي

توفــر املســتلزمات الرضوريــة لقيــام البلديــات 

ــب  ــذا يتطل ــي وه ــا يف اإلرشاف الصح بواجباته

تأمــن الــكادر البــري املتخصــص واملتفــرغ 

واعتــامد التدريــب املتواصــل لــه ويف ســامة 

ــح. ــو األص ــتباقي ه ــل اإلس ــذاء العم الغ

  يف عــامل الغــذاء املخطئــون قلــة والضحايــا 

املجتمــع بكاملــه، وموضــوع املحافظــة عــى 

ســامة الغــذاء مــن قبــل البلديــات ال يحتــاج إىل 

إذن إمنــا هــو واجــب رشعــي وقانــون وأخاقــي 

ووطنــي وإنســاين تقتضيــه املصلحــة. ومــا تقــوم 

بــه الهيئــة الصحيــة اإلســامية يف مروع ســامة 

ــا  ــن إىل تبنيه ــو املعني ــذرة ندع ــد ب ــذاء يع الغ

ــة.  ــات كاف ــا يف املحافظ ــا وتعميمه وتطويره

كلمة ألقاها في مؤتمر انطالق 
مشروع سالمة الغذاء في بعلبك في 

2015/8/8
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ــة جمعية  كلم
العمــل البلدي 

الســيد كريم 
اهلل فضل 

مــن  للبلديــات  راعيــة  كجهــة 

ــة،  ــه والرقاب ــة االرشــاد والتوجي ناحي

وضعــت جمعيــة العمــل البلــدي 

مــروع ســامة الغــذاء يف أولويــات 

الخطــط  يف  املدرجــة  مهامهــا 

املــروع   ولتنفيــذ  الســنوية، 

البلديــات  بــن  رشاكــة  أوجدنــا 

والهيئــة الصحيــة اإلســامية املنفــذة 

للمــروع، عــى أن تجهــز البلديــات 

األمــور اللوجســتية واملســح وبرامــج 

مجتمعاتهــا  يف  واإلرشــاد  التوعيــة 

الثــايث  التعــاون  جهــود  املحليــة. 

والبلديــات  الصحيــة  الهيئــة  بــن 

أمثــر  البلــدي  العمــل  وجمعيــة 

ــد تحســن  ــة عــى صعي ــج مهم نتائ

ــي  ــادة الوع ــة وزي ــآت الغذائي املنش

بأهميــة ســامة الغــذاء وهــو مــا 

ظهــر يف الكشــوفات والتصنيفــات 

التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة. أمــا 

حاليــا فنعمــل عــى تعديــل أنظمــة 

بعــض البلديــات التــي تفتقــر إىل 

مفــرزة صحيــة مــن أجــل إنشــاء 

هــذه املفــرزة وتوظيــف مراقــب 

ــع املــروع   ــا يتاب ــم فيه صحــي دائ

دميومــة  يضمــن  مــا  باســتمرار 

وفعاليتــه. املــروع 
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كلمــة رئيس 
ــة حماية جمعي

المســتهلك 
الدكتــور زهير برو
أكــر مــن 80 % مــن غذائنــا مســتورد 

ــاك مثــاين جهــات  مــن الخــارج، وهن

ــيق  ــد تنس ــذاء وال يوج ــة بالغ معني

ــل  ــوع خل ــال وق ــا ويف ح ــام بينه في

ــلة  ــذه السلس ــن ه ــد م ــكان واح مب

فــان الغــذاء يفســد،  لــذا بــات بنــاء 

أســس ثابتــة وآليــات قانونيــة ووضع 

الغــذاء   لســامة  علميــة  معايــر 

حاجــة وطنيــة ملحــة، وكل الجهــود 

ــه  ــوم ب ــا تق ــا م ــن بينه ــة م املبذول

الهيئــة الصحيــة االســامية اليــوم 

مــن الــرضوري ان تتضاعف وتشــكل 

خطــوة مهمــة يف التوعيــة والتثقيــف 

والتحســن، ولكــن األســس والقواعــد 

ــي  ــا ه ــامد عليه ــب االعت ــي يج الت

القوانــن يف اطــار الدولــة والبلديات، 

بــان  تعــرف  ان  للبلديــات  وآن 

وظيفتهــا تنمويــة وليســت سياســية. 

ــق الوعــي  ــان خل ــا نقــول ب مــن هن

ليــس  الغــذايئ  االمــن  حــول 

امنــا  باملناشــدات  وال  باألخاقيــات 

بالتنظيــم واإلدارة الجيــدة والتطبيــق 

ــون. ــوة القان بق
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فهرس المحتويات

1 - المقدمة
 

2- العمل من أجل منشأة غذائية سليمة

PRP ما املقصود مبنشأة غذائية سليمة وفق مبادئ 
 مــا املقصــود مبنشــأة غذائيــة ســليمة وفــق مبــادئ  

 HACCP
HCCP مبادي 

PRP برنامج 

ــاون  ــذاء بالتع ــالمة الغ ــروع س ــداد مش 3- إع
مــع البلديــات

 فكرة املروع
 تجربة بلدية النبطية

 تطوير الربنامج نظريا وعمليا 

4-آلية تنفيذ المشروع 
  معاير التصنيف العلمية والعاملية

  التصنيف األويل للمنشآت الغذائية
 خطوات مراقبة ومتابعة املنشأة

 التصنيف النهايئ

اتحــادات  ورؤســاء  البلديــات  رؤســاء  آراء   -5
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــع الهيئ ــة م ــات المتعاون البلدي

المشــروع

6-الرؤية المستقبلية
 

7-المالحق 
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ــة اإلســامية  ــة الصحي ــذ نشــأتها والهيئ من

ســامة  أجــل  مــن  جهودهــا  تضافــر 

املواطــن وصحتــه، ويف ظــل ضعــف األداء 

ــة  ــا الصحي ــض القضاي ــول بع ــمي ح الرس

كوادرهــا  الصحيــة  الهيئــة  شــحذت 

جمهورهــا  حاجــات  لتســد  وجهودهــا 

ــن  ــية. وم ــة والنفس ــة االجتامعي املجتمعي

املشــاريع التــي كانــت الهيئــة الصحيــة 

وضــع  وتنفيذهــا،  بإعدادهــا  ســباقة 

برنامــج متكامــل ملعالجــة مشــكلة ســامة 

الصحيــة  املشــاكات  وبالتــايل  الغــذاء 

الناتجــة عنهــا. البــذرة التــي زرعــت يف 

ــى  ــداين ع ــح مي ــام 2008 يف أول مس الع

املطاعــم يف الضاحيــة الجنوبيــة كــربت 

ونضجــت وباتــت اليــوم برنامــج متكامــل 

والضاحيــة  والبقــاع  الجنــوب  يغطــي 

ــف  ــن األل ــج م ــروت. برنام ــة لب الجنوبي

مراقبــن  بتدريــب  يبــدأ   اليــاء،  إىل 

صحيــن  نظريــا وعمليــا مــرورا بالجــوالت 

األويل  بالتصنيــف  تنتهــي  وال  امليدانيــة 

والنهــايئ، فاملــروع الــذي أعدتــه مديريــة 

الصحــة االجتامعيــة يف الهيئــة الصحيــة 

ــن  ــدأ ول ــات ب ــه البلدي ــامية،  وتبنت االس

ينتهــي،  فهــو مــن املشــاريع الرئيســية 

التنميــة االجتامعيــة املســتدامة. ويف  يف 

هــذا الكتيــب التوثيقــي عــرض للخطــوات 

العمليــة واملراحــل الزمنيــة التــي مــر بهــا 

املــروع، مــع الركيــز عــى الــدور الهــام 

والفعــال يف تطبيــق املــروع التــي تقــوم 

بــه البلديــات وذلــك بهــدف رفــع مســتوى 

ــات يف  ــن الخدم ــوي وتحس ــي التنم الوع

مجتمعاتهــا املحليــة.

يهــدف هــذا الكتيــب ليــس إىل توثيــق 

ــف ســامة  ــة يف مل ــة الصحي ــة الهيئ تجرب

فحســب،  إعاميــا  وإظهــاره  الغــذاء 

أو  معنــي  كل  إىل  أيضــا  يتوجــه  بــل 

ــن  ــم م ــن وغذائه ــامة املواطن ــم بس مهت

املؤسســات الرســمية والجمعيــات املثيلــة، 

واملنشــآت الغذائيــة الكبــرة والصغــرة 

ــوي عــى  ــب يحت ــذا الكتي ــات. فه والبلدي

عــرض تفصيــي للخطــوات التــي قــام بهــا 

فريــق الهيئــة الصحيــة يف إعــداد وتنفيــذ 

املــروع، مــن متــون الــدورات التدريبيــة 

للمراقبــن الصحيــن وأصحــاب املؤسســات 

للمراحــل  تاريخــي  وعــرض  الغذائيــة، 

التــي مــر بهــا تنفيــذ املــروع عمليــا 

ــتهدفة  ــآت املس ــل املنش ــى األرض داخ ع

مــع  التعــاون  كيفيــة  إىل  بالتصنيــف، 

ــى أراء  ــوف ع ــن خــال الوق ــات م البلدي

رؤســاء البلديــات واتحــادات البلديــات 

التــي تبنــت املــروع وتنفــذه يف مناطقهــا 

وقراهــا.  

نتمنــى أن يســتفيد مــن هــذا الكتيــب 

أكــرب عــدد ممكــن مــن العاملــن يف مجــال 

تشــاركونا  أن  ويهمنــا  الغــذاء،  ســامة 

أراءكــم مــن خــال التواصــل مــع املعنيــن 

الهيئــة  يف  الغــذاء  ســامة  ملــف  عــن 

الصحيــة اإلســامية.
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2- العمل من أجل منشأة  غذائية 
سليمة وفق  المعايير العالمية 

ما المقصود بمنشأة غذائية 
PRP سليمة وفق مبادئ

يشــكل  ال  غــذايئ  مرفــق  عــن  عبــارة   

ــج أو  ــة التــي تنت خطــرا عــى ســامة األغذي

ــرايف  ــكان الجغ ــث  امل ــن حي ــه م ــدم في تق

التحتيــة  والبنــى  الهنــديس  والتصميــم 

املســتعملة. واملعــدات 

ــث  ــن حي ــف م ــذايئ نظي ــق غ ــي مرف  ه

محيــط املبنــى، األماكــن داخــل املنشــأة 

ــن،  ــكان االســتام، التخزي ــن م ــدًء م ــة ب كاف

لبــاس  التقديــم،  أو  والعــرض  التحضــر 

الشــخصية،  ونظافتهــم  فيهــا  العاملــن 

التعقيــم املســتمر والدائــم للمبنى واألســطح 

واملعــدات. 

 هــي منشــأة تتــم فيهــا إدارة املــواد األولية 

ــع  ــكل متن ــات بش ــتخدمة وإدارة النفاي املس

فيهــا كليــا التلــوث االنتقــايل. -  هــي منشــأة 

خاليــة مــن الحــرات والقــوارض بحيــث 

ــا بشــكل آمــن وفعــال.  ــم مكافحته تت

ما المقصود بمنشأة غذائية 
HACCP  سليمة وفق مبادئ

 منشأة غذائية يعرف صاحبها والعاملون 

فيها باملخاطر الغذائية املرتبطة باملواد األولية 

التي يستعملونها واملنتج النهايئ الذي ينتجون.

 هي منشأة تتبع االجراءات الوقائية 

الرضورية للمنع أو التخفيف من املخاطر 

الغذائية .

 هي منشأة تراقب وتقيّم صحة وسامة 

تنفيذ االجراءات الوقائية ملنع حصول املخاطر 

الغذائية.

 هي منشأة تتأكد بشكل شهري من سامة 

املنتجات التي تقّدمها للمستهلك وبالتايل 

من سامة كامل عملية 

التصنيع ) االستام، 

التخزين، التصنيع، 

والتقديم( عرب فحوصات 

مخربية.
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ــذاء  ــامة الغ ــروع س ــدة يف م ــر املعتم إّن املعاي

ــذي  ــب )HACCP(  ال ــادئ الهاس ــى مب ــة ع مبني

تــّم تعديلــه ليتناســب مــع ثقافــة لبنــان وظروفــه. 

ــد  ــس بالجدي ــو لي ــب ه ــادئ الهاس ــل مب إّن تعدي

ــدان  ــه يف بل ــل ب ــم العم ــع ويت ــر واق ــو أم ــل ه ب

أوروبيــة عديــدة كحــل ملشــكلة تطبيــق  "الهاســب" 

يف املطاعــم ألن ظــروف العمــل واإلمكانــات املاديــة 

والكفــاءات تختلــف عــن املصانــع التــي يُطبّــق 

فيهــا مبــادئ الهاســب بــدون أيــة عقبــات. املهــم يف 

تطبيــق الهاســب املعــدل هــو فعاليتــه يف تحقيــق 

ــذاء  ــذاء أال وهــو الغ ــدف األســاس لســامة الغ اله

ــات واملخاطــر. ــن امللّوث الســليم م

ــام  ــول إىل نظ ــوذج الوص ــذا النم ــدف يف ه كان اله

ــى كل  ــيطرة ع ــتطيع الس ــايئ يس ــذاء وق ــامة غ س

ــه يف  ــد فعاليت ــات وال يفق ــة وامللوث ــر البيئي املخاط

ــة. ــل البيئي ــل أو العوام ــروف العم ــر ظ تغي

HACCP مبادئ

ــد إعــداد المشــروع كانــت الخطــوة األولــى التعــرف علــى أهــم البرامــج  عن
ــر العالميــة المعتمــدة لتصنيــف وتقييــم المؤسســات الغذائيــة،  والمعايي
بوضــع  المعروفــة  العالميــة    codex مؤسســة   وضعتــه  مــا  زمنهــا 
معاييــر ســالمة الغــذاء، وهــي المؤسســة التــي وضعــت أســس ومبــادئ  

الهاســب.   HACCP
  HACCP: Hazard Analysis of Critical Control Point

يعتمــد نظــام الهاســب )HACCP( العاملــي عــى 7 

مبــادئ أساســية : 

1.تحليــل للمخاطــر املرتبطــة بالغــذاء )الفيزيائيــة، 

الكيميائيــة والبيولوجيــة(

2.تحديد نقاط التحّكم الحرجة

3.تحديد املعاير املسموحة

4.وضع نظام مراقبة للتحّكم بالنقاط الحرجة 

5.وضــع االجــراءات املبــارشة وخطــة للتحســن عنــد 

رصــد أي خــرق للحــدود املســموح بهــا 

ــة  ــن فّعالي ــد م ــراءات للتأك ــق اج ــع وتطبي 6.وض

اإلجــراءات

7.التوثيق لكافة املراحل واملبادئ السابقة.
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إّن أي نظــام لســامة الغــذاء يعتمــد عــى 

أســاس يرمــي إىل خلــق بيئــة صحيّــة 

ــة وهــو  وســليمة يف كل املنشــآت الغذائي

برنامــج PRP الربنامــج املعــد مســبقاً وهو 

ــر املرتبطــة ب: ــة املعاي يشــمل كاف

ــة  ــة كاف ــى، نظاف ــط املبن ــة محي  نظاف

األماكــن داخــل املنشــأة بــدًء مــن مــكان 

االســتام، التخزيــن، التحضــر والعــرض أو 

ــم. التقدي

 لباس العاملن ونظافتهم.

 مكافحة الحرات والقوارض

 النظافــة والتعقيــم للمبنــى بشــكل عــام 

ــطح واملعّدات. واألس

 تجنب التلوث االنتقايل

 ادارة املواد األولية املستخدمة

 ادارة النفايات

الســيطرة عــى هــذه  إذا متــت  وبالتــايل 

ــي تســبّب األمــراض  العوامــل الخطــرة  والت

ــيطرة  ــذ الس ــا عندئ ــاً، ميكنن ــة غذائي املنقول

عــى مخاطــر وملّوثــات ســامة األغذيــة 

ــة.  ــة الســليمة واآلمن ــواد الغذائي ــاج امل وإنت

إّن خطــة برنامــج PRP الــذي اعتمــد يف هذا 

النمــوذج لســامة الغــذاء هــو الســيطرة 

الخطــرة  العوامــل  هــذه  عــى  الكاملــة 

والــذي يعتمــد يف أساســه حســب مواصفــات 

عــى: العامليــة   CODEX
. )3( )GHP( مامرسات النظافة الجيّدة 

)GMP( ــدة  املامرســات التصنيعيــة الجيّ

)4(

PRP برنامج

ــس  ــات املقايي ــة مؤسس ــه كاف ــزت علي ــذي ارتك ــايس ال ــي االس ــى العلم ــو املبن ــام ه ــذا النظ ان ه

 FSSC العامليــة ومل تســتطع أي منهــا ســوى جعلــه ركنــاً أساســياً يف معايرهــا وعــى ســبيل املثــال

.22000  ISO
يف واقــع لبنــان وطبيعــة الغالبيــة العظمــى مــن املنشــآت الغذائيــة التــي تســتهدفها الهيئــة الصحيــة 

اإلســامية يف مــروع ســامة الغــذاء عــدم توفــر موظفــن مؤهلــن يف هــذه املنشــآت قادريــن عــى 

وضــع هــذا النظــام وتطبيقــه، لذلــك قــام فريــق العمــل بالهيئــة الصحيــة باإلجــراءات التحضريــة 

ــع  ــل الفــرن، امللحمــة، ... تب ــة مث ــواع املنشــآت الغذائي ــوع مــن أن ــكل ن الازمــة لنظــام الهاســب ل

ــع  ــة ملن ــراءات الوقائي ــع االج ــوع ووض ــكل ن ــة ب ــر املرتبط ــل املخاط ــة تحلي ــراءات التحضري االج

حدوثهــا وتــم التعبــر عنهــا مبعايــر خاصــة للتدقيــق عليهــا ضمــن اســتامرة املراقبــة.

GHP )3( Good Hygiene Process.
GMP )4( Good Manufacturing 
Process.
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أ- فكرة المشروع 
مــع تغــر أمنــاط الحيــاة وتســارع وترتهــا بــات الكثــر مــن النــاس يعتمــدون يف غذائهــم بصــورة أساســية 

عــى تنــاول الغــذاء خــارج املنــزل، مــع جهلهــم التــام مبــا يــدور وراء كواليــس التحضــر والتصنيــع، والكثــر 

منهــم يأكلــون دون أن يتبــادر إىل أذهانهــم كيفيــة إعــداد الوجبــات أو نظافــة العاملــن يف املطاعــم أو حتــى 

ســامة الغــذاء  نفســه وصحتــه.

بنــاء عــى ذلــك ومنــذ العــام 2008 وحرصــا منهــا عــى ســامة املواطنــن قرعــت الهيئــة الصحيــة اإلســامية 

أجــراس اإلنــذار حــول التلــوث الغــذايئ، ونبهــت إىل رضورة االلتفــات إىل ســامة الطعــام والغــذاء، يف املطاعــم 

ــة، حيــث أطلقــت »مــروع ســامة الغــذاء يف املطاعــم« وهــدف  ــة املنشــآت الغذائي واملســتودعات وكاف

املــروع إىل:

ــارشة  ــدم مب ــذاء املق ــرض الغ ــن تع ــد م أ- الح
للمســتهلك للملوثــات الناتجــة عــن االعتــامدات 

غــر الصحيــة مــن قبــل العاملــن يف تحضــر 

ــرب:  ــك ع ــواد وذل امل

 تقييــم االعتــامدات املطبقــة أثنــاء عمليــة 
إعــداد الوجبــات الغذائيــة يف املطاعــم.

 توعيــة العاملــن يف املطاعــم حــول كيفيــة 
الــروط  فيــه  تتوافــر  آمــن  غــذاء  تحضــر 

واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا خــال إنتــاج 

, تجهيــز, تخزيــن , توزيــع أو إعــداد الغــذاء 

وذلــك مبــا يضمــن ســامة أو صاحيــة اســتهاكها 

اآلدمــي.

ب- توعيــة وتحفيــز العاملــن عــى تطبيــق 
نظــام الهاســب الــذي يشــكل رقابــة وقائيــة 

املســببة  الكائنــات  مــن  النهــايئ  للتخلــص 

ــن أن  ــي ميك ــا والت ــا البكتري ــراض وخصوص لألم

تتعــرض لهــا املــواد الغذائيــة. 

ــة  ــة الجنوبي ــروع  يف الضاحي ــذ امل ــدأ تنفي وب

لبــروت بتمويــل مــن منظمــة الصحــة العامليــة 

ملعرفــة  حريــك،  حــارة  بلديــة  مــن  ودعــم 

ــزام إدارات املطاعــم بطــرق وأســاليب  مــدى الت

ــتهلك.  ــة املس ــم بصح ــدى اهتاممه ــة وم النظاف

يف  العشــوائية  الطريقــة  اســتخدام  وتــم 

ــة  ــى الطريق ــد ع ــي تعتم ــم والت ــار املطاع اختي

ــة املشــاركة يف املســح  ــت عين ــة ، وصل العنقودي

بعــد أخــذ موافقتهــم اىل 61 مطعــام. وبنــاء عــى 

ــا أصــدرت  ــة وتحليله ــج املســوحات امليداني نتائ

ــامة  ــن س ــا ع ــامية كتيب ــة اإلس ــة الصحي الهيئ

ــة إىل إصــدار عــرات  الغــذاء يف املطاعــم إضاف

املنشــورات التثقيفيــة واإلرشــادية حــول ســامة 

الطعــام مــن رشاء وتخزيــن وطهــي وتقديــم 

ــذايئ.  ــمم الغ ــن التس ــة م ــة الوقاي وكيفي

وتميــزه  العمــل  لجــودة  ونظــرا 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــدت منظم اعتم
وقامــت  والبوســترات  الكتيــب 

العربيــة الــدول  فــي  بتوزيعهــا 

3-إعداد مشروع سالمة 
الغذاء بالتعاون مع 

البلديات

11



ــة  ــت الهيئ ــام 2011 أطلق يف الع

بالتعــاون  اإلســامية  الصحيــة 

مــع بلديــة النبطيــة، مروعــا 

للمــروع  مكمــاً  جديــداً 

تدريــب  تــم  حيــث  الســابق، 

وتأهيــل فريــق مــن املدربــن 

واملراقبــن لــإرشاف عــى تنفيــذ 

مبــادئ وبنــود ســامة الغــذاء 

ــران،  ــم، األف ــم، املاح يف : املطاع

االســتهاكيات وكافــة املنشــآت 

الغذائيــة، وذلــك متهيــداً إلجــراء 

عمليــة تصنيــف لهــذه املنشــآت 

PRP-( عامليــة  معايــر  وفــق 

لتتناســب  املعّدلــة   HACCP

مــع الواقــع اللبنــاين. عــى أن 

املــروع  هــذا  تعميــم  يتــم 

عــى كافــة البلديــات. وكانــت 

ــة البــذرة لتأســيس  هــذه التجرب

مســتوى  عــى  كبــر  مــروع 

عــاٍل مــن التحضــر والتجهيــز، 

واألوىل يف إعــداد متــون ونصوص 

ــة،  ــة والتطبيقي ــدورات النظري ال

قســمن:  إىل  قســمت  والتــي 

قســم لتدريــب وتأهيــل مراقبــن 

صحيــن وقســم لتوعيــة أصحــاب 

املنشــآت عــى املعايــر الغذائيــة 

ــع  ــاون م ــق التع ــة. وحق الصحي

مــروع  تطبيــق  يف  البلديــة 

ســامة الغــذاء ثاثــة أهــداف 

عــى مســتوى :

ب- التجربة األولى مع بلدية النبطية

خالل حفل تخريج مراقبين صحيين   في النبطية
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1-البلدية: 
 تحفيز البلدية للعمل يف املجال الصحي 

الكشــف  متابعــة  يف  البلديــة  دور  تعزيــز   

الــدوري 

 تثقيــف رشطــة البلديــة يف مجــال ســامة 

الغــذاء

2-المراقبين:
 تأمــن العــدد الــكايف مــن املراقبــن الصحيــن 

عــى عــدد املنشــآت الغذائيــة

 توســع املعرفــة باالشــراطات الصحيــة لســامة 

الغذاء

 تأمــن فــرص عمــل للمتطوعــن يف البلديــات 

وجهــاز التطــوع بالهيئــة الصحيــة. 

3-المنشآت:
ــة   التعــرف عــى اشــراطات الســامة الغذائي

ــآت يف املنش

ــة االســتام   تأمــن الغــذاء الســليم مــن مرحل

ــع. للمــواد – التحضــر – البي

املنشــأة  داخــل  الســليمة  البيئــة  توفــر   

عليهــا.  والحفــاظ  الغذائيــة 

وقــد مــر تنفيــذ املــروع يف النبطيــة مبراحــل 

ثالثــة: 

دورات تدريبيــة – جــوالت ميدانيــة – تصنيــف 

منشــآت. أهــم مــا انجــز  التعــاون الثنــايئ بــن 

الهيئــة والبلديــة يف ملــف ســامة الغــذاء:

 تصنيف مئة منشأة تصنيفا أوليا 
ــن  ــة لعري ــة وعملي ــة نظري  انجــاز ورش تدريبي
ــادئ  ــول مب ــة( ح ــن البلدي ــن م ــب )متطوع مراق

 )HACCP – PRP( ســامة الغــذاء

املطاعــم  ألـــصحاب  تدريبيــة  دورة  انجــاز   
متهيــدا  توصيــات  ووضــع  الغذائيــة،  واملنشــآت 

. للتصنيــف

ــة إىل   ايصــال أكــر مــن ســتن منشــأة  يف النبطي
ــم  ــد تطبيقه ــهادات تؤك ــم ش ــف، واعطائه التصني

 .PRP ــة ــر العاملي للمعاي

ــن  ــن املؤهل ــن الصحي ــج عــدد مــن املراقب  تخري

ــاً.  ــة فني متابعــة املنشــآت الغذائي

 التحضــر للمراحــل الاحقــة واســتكامل املــروع 

يف النبطيــة وباقــي البلديــات.

 النتائــج املثمــرة لهــذه التجربــة فتحــت البــاب 

ــة،   ــق اللبناني ــع املناط ــال جمي ــروع ليط ــام امل أم

للعمــل  الجغرافيــة  املســاحة  توســيع  وبالتــايل 

للوصــول   القــدرات  وتعزيــز  الجهــود  وتكثيــف 

باملنشــآت الغذائيــة اىل مســتويات صحيــة وســليمة.
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ج - تطوير البرنامج نظريًا وعمليًا

مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج يف مــروع 

ــن  ــة م ــات الغذائي ــن املؤسس ــذاء ومتك ســامة الغ

الوصــول اىل انتــاج غــذاء ســليم كان مــن الــرضوري 

املتخصصــة.  العامليــة  الخــربات  عــى  االعتــامد 

ــا جــاء االتصــال باملهنــدس املــدرب عــادل  مــن هن

شــومان الحائــز عــى شــهادات تدريبيــة مــن رشكات 

ــذايئ،  ــع الغ ــذاء والتصني ــامة الغ ــة يف س متخصص

وتــم االعتــامد عــى خرباتــه العلميــة يف تنفيــذ 

املــروع نظريــا وعمليــا، لناحيــة التدريــب النظــري 

عــى  امليدانيــة  والجــوالت  للمراقبــن  والعمــي 

ــا وهــذه الخــربة  ــا أولي ــا  تصنيف املنشــآت وتصنيفه

تخولــه اعطــاء شــهادات معــرف فيهــا  للمؤسســات 

ــايئ.   ــف النه ــد التصني ــة بع الغذائي

يف مقابلــة معــه أكــد املهنــدس عــادل شــومان عــى 

أهميــة ســامة الغــذاء »ورضورة متكــن املؤسســات 

الغذائيــة مــن انتــاج غــذاء ســليم للمواطنــن، وبعــد 

إجــراء املســح امليــداين األويل تبــن أن ثقافــة ســامة 

غــذاء شــبه معدومــة ألســباب عــدة: 

- غياب الرقابة الرسمية الفعالة والجدية

قبــل  مــن  اإلهــامل  إىل  أدى  الرقابــة  ضعــف   -

بهــا والعاملــن  املنشــآت  أصحــاب 

- اإلهــامل والراخــي جعــل بيئــة املنشــآت غــر 

وتوزيــع  وتقديــم  وتصنيــع  لتخزيــن  ســليمة 

الغذائيــة املنتجــات 

1- أهلية الفريق المدرب وخبراته العلمية

في حفل تخريج مراقبين صحيين
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ــد  ــن يري ــد م ــذاء عن ــامة الغ ــر س ــى معاي - حت

تطبيقهــا مل تكــن مفهومــة ، وغالبــا مــا يكــون 

ــر  ــذه املعاي ــون ه ــا لك ــوائيا وناقص ــا عش تطبيقه

تتطلــب تحديثــا باســتمرار. 

ــم  ــرت حج ــآت أظه ــى املنش ــة ع ــة امليداني الجول

ــل  ــه باملقاب ــام ولكن ــل الت ــر والجه ــات الكب الخروق

ــة  ــة اللبناني ــن البيئ ــاملة ع ســاهم بأخــذ نظــرة ش

الغــذاء  التعامــل مــع مشــكلة ســامة  وكيفيــة 

ــب  ــر الهاس ــا مبعاي ــب تعدي ــا تطل ــو م ــا وه فيه

الغذائيــة  واملنشــآت  تتــاءم  وجعلهــا  العامليــة 

ــات  ــع البلدي ــل م ــاهم بالتواص ــام س ــة.  ك اللبناني

حيــث كشــفت عــن حاجتهــا ملــروع متكامــل  

ــاء  ــة  إىل ي ــاد والتوعي ــب واإلرش ــف التدري ــن أل م

ــاج غــذاء ســليم.« وختــم  متكــن املنشــآت مــن إنت

شــومان » بعــد تجربــة أربــع ســنوات مــن العمــل 

ــات  ــع البلدي ــاون م ــذاء بالتع ــامة الغ ــف س يف مل

ــة  ــك تجرب ــة متل ــت الهيئ ــآت بات ــاب املنش وأصح

مميــزة، وقــد اســتطاعت الهيئــة ان تقــدم منوذجــا 

مبنيــا عــى معايــر  Codexو FDA قابــل للتطبيــق 

ــة«.   ــات الغذائي ــع املؤسس ــى جمي ع

 المدرب المهندس عادل شومان
أثناء حصة تدريبية

 تخريج مراقبين صحيين في
النبطية

 ورشة تدريبية لمجموعة من
 المراقبين الصحيين

 ورشة تدريبية لمجموعة من
 المراقبين الصحيين
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2- ورش التدريب  

1.تدريب المراقبين 
وتأهيلهم:

للمراقبــن  البلديــة  اختيــار  بعــد 

ــآت  ــدد املنش ــب لع ــدد املناس والع

ــة  ــوم الهيئ ــة تق ــة يف البلدي الغذائي

الصحيــة بتدريبهــم عــرب برنامــج 

ــدة 13  ــي ومل ــري وعم ــف نظ مكثّ

يومــاً يتــم فيهــا رشح كافــة املعايــر 

بــدءاً  الغــذاء  بســامة  املرتبطــة 

الســليم  الغــذاء  تعريــف  مــن  

 PRP، ــل فســاده وصــوالً اىل وعوام

.HACCP

وتــم تنفيــذ 9 ورش تدريبيــة ل 123 

ــل،  ــل عام ــة، جب ــدرّب يف النبطي مت

بنــت جبيــل، بــرج الرباجنــة، حــارة 

حريــك، الغبــري، اتحــادات البقــاع 

)شــاميل بعلبــك، رشقــي بعلبــك، 

بعلبــك  غــريب  الهرمــل،  الشــال، 

ــك(. ــاد بعلب واتح

2.تدريب أصحاب 
المنشآت والعاملين 

فيها:
مــن الــرضوري كــام ورد يف نظــام 

الهاســب أن تقوم كل منشــأة بشكل 

ــد  ــر وتحدي ــل املخاط ــردي بتحلي ف

االكــر خطــورة والعمل عــى الوقاية 

منهــا وتوثيق الســجّات واســتامرات 

ــة.   املراقب

ومــن أجل االلتــزام باملعايــر العاملية  

وحرصــاً مــن الهيئــة عى اســتمرارية 

التزام املنشــآت بســامة الغــذاء كان 

مــن الواجــب العمــل مــع العاملــن 

فيهــا لــي تصبــح هــذه الســلوكيات 

املرتبطــة بســامة الغــذاء مهــارًة 

مكتســبة لــدى كافــة العاملــن، لــذا 

ــة تشــمل  ــم إعــداد ورش تخصصي ت

داخــل  املوجــودة  املهــام  كافــة 

اســتام،  مــن  الغذائيــة  املنشــآت 

تخزيــن، تحضــر، تنظيــف، مكافحــة 

ــخصية. ــة الش ــرات والنظاف الح

تدريبيــة  ورشــة   12 تنفيــذ  وتــم 

ــا رشح  ــم فيه ــآت ت ــاب املنش ألصح

ــادئ العامــة لســامة  املــروع واملب

ــذاء. الغ
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4- آلية تنفيذ البرنامج 

1- معايير التصنيف العلمية 
والعالمية

الصحيــة  الهيئــة  تعتمــد  ســابقا  ذكرنــا  كــام 

يف  العامليــة  واملعايــر  املبــادئ   عــى  اإلســامية 

 PRP عمليــة تصنيــف املنشــآت الغذائيــة : برنامــج

ومبــادئ HACCP املعــدل ليوائــم البيئــة والثقافــة 

اللبنانيــة، وقــد تــم رشحهــا بالتفصيــل يف فقــرة 

)إعــداد املــروع(. 

2- التصنيف األولي للمنشآت 
الغذائية

بعــد تحديــد البلديــة للمنشــآت الغذائيــة الواقعــة 

ضمــن نطاقهــا، وتوزيعهــا عــى املراقبــن املعتمدين 

ــذ جولــة  ــامية بتنفي تقــوم الهيئــة الصحيــة االس

ــدد  ــب املح ــة املراق ــآت برفق ــى املنش ــة ع تقييمي

مــن البلديــة ويتــم فيهــا:

املنشــأة  صاحــب  مــع  قصــر  أويل  اجتــامع   
املــروع عــى  لتعريفــه 

 مراقبــة كافــة تفاصيــل املنشــأة مــن حيــث 
ــارد والجــاف/  ــن الب ــة/ التخزي ــاء/ املــواد األولي البن

التحضــر/ العــرض/ العاملــن ....

 رشح الخروقــات لصاحــب املنشــأة والعاملــن 
فيهــا وتوضيــح املطلــوب لتكــون املنشــأة مطابقــة 

ملعايــر ســامة الغــذاء وذلــك خــال جولــة التقييم.

العامــة  وتحديــد  املعايــر  اســتامرة  تعبئــة   
التصنيــف. ومســتوى 

 اجتــامع ختامــي مــع صاحــب املنشــأة واطاعــه 
عــى نتيجــة التصنيــف.

تصنيف أولي في مطعم

تصنيف اولي في باتيسيري جولة تصنيفية تدريبية
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ــر  ــة اضافــة اىل تقري ــج املنشــآت وتســليمه اىل رئيــس البلدي ــر مفّصــل بنتائ ــة تقري ــم كتاب ــة تت بعــد الجول

مفّصــل بالتوصيــات لــكل منشــأة ويبقــى عــى عاتــق البلديــة االلتــزام بتنفيــذ التوصيــات والتــي تكــون عــى 

الشــكل التــايل:
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التاريخعدد المنشآتاالتحاد او البلدية

البقاع

522014/6اتحاد بلديات الغربي

452014/9اتحاد بلديات الشرقي

192014/9اتحاد بلديات الشالل

912014/11اتحاد بلديات الهرمل

72014/12اتحاد بلديات الشمالي

1632015بلدية بعلبك

772012/6النبطية

الجنوب

2014/2 و 1072015/6اتحاد جبل عامل

1652014/2اتحاد بنت جبيل

1012014/10الخيام

302014/6اتحاد اقليم التفاح

412014/6اتحاد جبل الريحان

852014/12جبشيت

332014/2الغبيريبيروت

1202014/6حارة حريك

992014/9برج البراجنة

1235المجموع

طــال الكشــف أويل 1235 منشــأة منــذ بدايــة املــروع يف 

 2015 أيلــول  تاريــخ  حتــى   2012 حزيــران  يف  النبطيــة 

ــمل  ــدة، وش ــق جدي ــات ومناط ــا يف بلدي ــف جاري ــزال التصني وال ي

التصنيــف األويل املؤسســات الغذائيــة عــى أنواعهــا: فــرن، ملحمــة، 

فــروج، مســمكة، ســناك، مطعــم، عصــر، حلويــات، محمصــة، ميــاه، 

ــت. ــوبر مارك ــت وس ــي مارك مين
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عدد الزيارات التصنيف
الشهرية

13

22

31

41

51

3- خطوات مراقبة ومتابعة المنشأة

فرة متابعة وسامح ملدة 3 أشهر:

مبتابعــة  املراقــب  يقــوم  املرحلــة  هــذه  يف 

املنشــأة عــرب زيــارات محــدد عددهــا عــرب 

التــايل: الجــدول 

عــرب  املنشــأة  تطــور  ويتابــع 

خاصــة  متابعــة  اســتامرة 

تاريــخ  تحديــد  فيهــا  يتــم 

ــام  ــي ق ــات الت ــارة والتوصي الزي

بتحســينها.  املنشــأة  صاحــب 

ــة  ــع البلدي ــر م ــش التقري ويناق

بعــد كل زيــارة ومــع الهيئــة 

ــع  ــهري م ــامع الش ــال االجت خ

البلديــة. يف  املراقبــن 

 جولة ميدانية لتصنيف بعض
المنشآت الغذائية

جولة تدريبية ميدانية
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البلدية أو المنطقة
االتحاد

العدد

الجنوب
77النبطية

33جبل عامل

81بنت جبيل

28اقليم التفاح

بيروت
99برج البراجنة

30الغبيري

107حارة حريك

455المجموع

4- التصنيف النهائي للمنشآت 

األشــهر  مهلــة  وانتهــاء  املنشــآت  متابعــة  بعــد 

ــة  ــة الصحي ــف يف الهيئ ــرق التصني ــوم ف ــاث تق الث

بتنفيــذ جولــة تصنيــف نهائيــة برفقــة املراقبــن 

ــة  ــذ جول ــا تنفي ــم فيه ــأة، يت ــكل منش ــن ب املعني

تقييميــة عــى املنشــأة وتعبئــة االســتامرة الخاصــة 

ــح  ــم التوضي ــاً يت ــة أيض ــذه الجول ــال ه ــا. وخ به

ــزام  ــه االلت ــي علي ــات الت لصاحــب املنشــأة التوصي

ــليم. ــذاء س ــاج غ ــول اىل انت ــا للوص به

ــج  ــل بنتائ ــر مفّص ــليم تقري ــم تس ــة يت ــد الجول بع

ــن التصنيــف األول  ــن ب تصنيــف املنشــآت والتحّس

ــر  ــًة اىل تقري ــة، اضاف ــليمه اىل البلدي ــايئ وتس والنه

ــأة. ــكل منش ــات ل ــل بالتوصي مفّص

كافــة  الســتكامل  مســتمراً  التصنيــف  يــزال  وال 

املنشــآت التــي تــم تصنيفهــا تصنيفــاً أوليــاً وكذلــك 

ــق. ــة املناط ــدة يف كاف ــآت جدي ــف منش تصني

تاريــخ  حتــى  نهائيــا  املصنفــة  املنشــآت  عــدد 

:2015 حزيــران 

 فريق الهيئة في جولة على
المنشآت الغذائية  في البقاع
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نسب التحّسن في االلتزام بمعايير سالمة الغذاء 
بين  التقييم األولي والتصنيف النهائي

اتحاد بلديات جبل عامل
التصنيف النهائي

التقييم األولي

اتحاد بلديات اقليم التفاح
التصنيف النهائي

التقييم األولي

اتحاد بلديات بنت جبيل
التصنيف النهائي

التقييم األولي

بلدية حارة حريك
التصنيف النهائي

التقييم األولي

0 0

0 0 0 5

0 5 1 3

0 2 0 31

0 31 5 14

5 15 13 43

13 43 18 13

16 10 55 23

55 23 9 3

7 1 39 5

39 5

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

5 5

عدد المنشئات

درجة التصنيف

عدد المنشئات

درجة التصنيف

عدد المنشئات

درجة التصنيف

عدد المنشئات

درجة التصنيف
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التحسن اإلجمالي
التصنيف النهائي

التقييم األولي

بلدية برج البراجنة
التصنيف النهائي

التقييم األولي

بلدية الغبيري
التصنيف النهائي

التقييم األولي

0 24 63 8 14 3513 15 30 2712 6 47 20

%34 %10 %46 %28 %17 %43 %3 %17 %0 %2

1 0

11

1

2

2

2 3

3

3 4

4

4 5

5

 منتج غذائي
سليم

 بيئة سليمة و
تصنيع سليم

 بيئة غيربيئة سليمة
سليمة

 بيئة غير
سليمة اطالقًا

%50

%45

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

5- التصنيف السنوي للمنشآت:

ــة  ــآت املطابق ــليم للمنش ــذاء الس ــهادة الغ ــح ش ــة مبن ــات للبلدي ــاء التوصي ــايئ واعط ــف النه ــذ التصني ــد تنفي بع

ــد مــن  ــف ســنوية عــى هــذه املنشــآت للتأك ــة بجــوالت تصني ــوم الهيئ ــا شــهرياً تق ــن مبتابعته ــة للمراقب والتوصي

اســتمرارية اســتحقاقها للشــهادة وتجديدهــا لهــا أو ســلبها اياهــا بحســب واقــع ســامة الغــذاء املوجــود خــال زيــارة 

ــر ســامة الغــذاء. ــق املنشــآت ملعاي التصنيــف.  بهــدف اســتدامة تطبي

عدد المنشئات

درجة التصنيف

عدد المنشئات

درجة التصنيف
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تلقــف البلديــات األخــرى للمــروع  دليــل 

بــارز عــى نجاحــه وأهميتــه اإلنســانية،  فبعــد 

ــن  ــد م ــارعت العدي ــة س ــة النبطي ــاح تجرب نج

بــروت  يف  البلديــات  واتحــادات  البلديــات 

ــع  ــي املــروع وتوقي ــوب إىل تبن ــاع والجن والبق

الصحيــة  الهيئــة  مــع  تعــاون  بروتوكــوالت 

5-آراء رؤساء البلديات واتحادات البلديات المتعاونة 
في تنفيذ المشروع

ــم  ــى آرائه ــاع ع ــياق االط ــامية. ويف س االس

حــول التعــاون بن الهيئــة الصحيــة والبلديات 

ــة  ــات واتحــادات البلدي أجمــع رؤســاء البلدي

عــى الثقــة بالهيئــة الصحيــة وبقدرتهــا عــى 

تطبيــق املشــاريع الخدماتيــة التــي تقــوم 

بهــا، واالعــراف بدورهــا يف مواجهــة األوبئــة 

واالمــراض واملشــاكل الصحيــة واعتبــاره عمــا 

ــر.   ــرام والتقدي ــتحق كل االح ــا يس مقاوم

 من الحفل التكريمي للبلديات المشاركة
 في مشروع سالمة الغذاء

 توقيع برتكول العمل البلدي واالتحادات
في البقاع مع الهيئة

 مدير مديرية البقاع في
الهيئة يوقع البرتكول
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  بلدية النبطية: أحمل كحيل

ــة  ــة مدين ــذاء يف بلدي ــامة الغ ــروع س ــق م انطل

ــة اإلســامية  ــة الصحي ــة بالتعــاون مــع الهيئ النبطي

عــام 2012، ومــن أهــم أهــداف املــروع : الخــروج 

الرقابــة  إىل  والتوجيــه  البوليســية  الرقابــة  مــن 

التثقيفيــة والتوعيــة . وقــد بــدأ املــروع بنــدوات 

ألصحــاب املنشــآت الغذائيــة ثــم رشح  معايــر 

بلدية الغبيري: محمد سعيد 
الخنسا

ــن  ــي م ــان االجتامع ــي واألم ــتوى الصح ــع املس رف

مســؤوليتنا كبلديــة لــذا تعاونــا مــع الهيئــة الصحيــة 

االســامية مبلــف ســامة الغــذاء التــي لهــا بــاع 

ــم طعــام  ــي نضمــن تقدي ــل بهــذا امللــف. ول طوي

ســليم وآمــن عــى طــاوالت املواطنــن، دخلنــا 

ــة  ــع املخفي ــا اىل الثاجــات واملواق ــخ وتوجهن املطاب

ــتخدام  ــن اس ــواىن ع ــات، ومل نت ــجيل أي خروق لتس

ســلطتنا بإقفــال أي منشــأة ليــس لديهــا النيــة بــأن 

ــى  ــرا ع ــكل خط ــد تش ــا وق ــن تصنيفه ــن م تحس

ــن.  ــامة املواطن س

ســامة الغــذاء الدوليــة ISO وHACCP .وقــد تــم 

تدريــب فريــق رقابــة صحيــة عــى هــذه املعايــر، 

األساســية  باملعلومــات  تزويــده  إىل  باإلضافــة 

لتدريــب وتوجيــه أصحــاب املنشــآت الغذائيــة. 

بعــد الــورش والــدورات والنــدوات، بــدأ فريــق 

الرقابــة الصحيــة بزيــارة املنشــآت الغذائيــة والعمل 

ــوال  ــر وص ــذه املعاي ــذ ه ــى تنفي ــا ع ــع أصحابه م

إىل املواصفــات املطابقــة صحيــاً . بعــد تطبيــق 

ــا  ــم تصنيفه ــآت ، ت ــر يف املنش ــات واملعاي املواصف

ومنحهــا شــهادة مطابقــة صالحــة ملــدة ســنة ، 

عــى أن تجــدد ســنوياً بعــد الخضــوع للتصنيــف . 

وخــال هــذا العــام ، قامــت فــرق الرقابــة الصحيــة 

يف بلديــة النبطيــة بزيــارة املنشــآت املصنفــة دوريــاً 

ملتابعــة التقيــد باملعايــر والتأكــد منهــا . ويف حــال 

ــد ، عمــد الفريــق إىل ســحب الشــهادة  عــدم التقي

ــد. مــع اإلشــارة  ، وإخضــاع املنشــأة لتصنيــف جدي

ــوع إىل  ــد الخض ــن بع ــم تحس ــن املطاع إىل 80% م

ــاكل ،  ــا مش ــي كان لديه ــآت الت ــف، واملنش التصني

ــوال  ــا وص ــن فيه ــب العامل ــاعدتها وتدري ــم مس ت

ملطابقــة املعايــر ، كــام تــم إخضــاع جميــع العاملن 

لفحــوص دوريــة، حرصــا  الصحيــة  املنشــآت  يف 

ــف  ــاً تصني ــم حالي ــام يت ــة . ك ــى الســامة العام ع

الدكاكــن الصغــرة والســوبرماركت ، ومتــت املبــارشة 

ــل . ــة والتجمي ــات الحاق ــف صالون بتصني
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  بلدية حارة حريك:  زياد واكد

بلديــة حــارة حريــك كانــت الســباقة يف العنايــة 

اســتطعنا  وقــد  الغــذاء،  ســامة  مبوضــوع 

بالتعــاون مــع الهيئــة الصحيــة االســامية ان 

ــب  ــال تدري ــن خ ــة م ــرزة الصحي ــوي املف نق

ــة  ــة يف البلدي ــرزة  الصحي ــت املف ــن وبات مراقب

هيئــة مكتملــة تقــوم بعملهــا عــى اكمــل 

التفحصيــة  بالجــوالت  القيــام  مــن  وجــه، 

ــاء  ــة واعط ــف واملتابع ــآت والتصني ــى املنش ع

ــدويب  ــذارات، وحــن حــرض من ــامت واالن التعلي

وزارة الصحــة كنــا قــد ســبقاناهم مبراحــل، 

  بلدية برج البراجنة: زهير جلول

هدفنــا مــن تطبيق املعايــر العلمية يف املنشــآت 

ــرج  ــلطتنا يف ب ــت س ــع تح ــي تق ــة  الت الغذائي

الرباجنــة واألوزاعــي والتــي يبلــغ عددهــا حــوايل 

600 منشــأة  تخطــي التصنيــف رقــم ثاثــة عــى 

األقــل وتقديــم غــذاء ســليم للمواطنــن. تعاوننــا 

مــع الهيئــة الصحيــة االســامية امثــر حتــى اليــوم 

ــا  ــن بينه ــة، م ــأة غذائي ــف 99 منش ــن تصني ع

ــادات  ــب واالرش ــد التدري ــت بع 60 منشــأة بات

والتصنيــف النهــايئ مســتوفية الــروط، ونعمــل 

اليــوم عــى تصنيــف 100 منشــأة جديــدة.  

ومل ننتظــر ان نحصــل االذن منهــم مبامرســة 

صاحيتنــا وهــذا مــا ازعجهــم. امــا فيــام يتعلــق 

بأصحــاب املنشــآت نحــن نريــد ان نــأكل العنب 

لــذا تعاطينــا بحــزم مــع املخالفــن ولكــن أيضــا 

ــامت مــن اجــل  ــم التعلي ــم ونعطيه ــا نراقبه كن

تحســن بيئــة العمــل  يف منشــآتهم وملســنا 

النتائــج عــى االرض فنــادرا مــا يصلنــا شــكاوى 

ــات.   ــن مخالف ع
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اتحاد بلديات إقليم التفاح : 
محمد دهيني 

الغــذاء بشــكل  لتنفيــذ مــروع ســامة 

ــز  ــن تعزي ــد م ــدي ، كان ال ب ــح ومج صحي

التعــاون مــع الهيئــة الصحيــة االســامية التي 

اصبــح لديهــا الخــربة الازمــة يف هــذا املجال، 

مــن اعــداد دورات ملتطوعــن مــن ابنــاء 

قــرى االتحــاد  للعمــل كمراقبــن ومــن ثــم 

تحديــد املؤسســات التــي ســيتم اســتهدافها 

يف املرحلــة االوىل وتصنيفهــا، حيــث تــم عقد 

نــدوات توعويــة ألصحــاب هــذه املؤسســات 

لتعريفهــم باملــروع . توزعــت املؤسســات 

ــدات  ــة بل ــى كاف ــي شــملها املــروع ع الت

االتحــاد االحــدى عــر ، يف ظــل تعــاون كبر 

مــن قبــل هــذه البلديــات يف التنســيق مــع 

ــة مشــاكل او  ــل أي ــن لتذلي االتحــاد واملراقب

ــات . عقب

اتحاد بلديات جبل عامل: علي 
الزين 

والهيئــة  البلديــات  اتحــاد  اســتطاع 

ــروع  ــال م ــن خ ــامية م ــة االس الصحي

ســامة  ثقافــة  بــذر  الغــذاء  ســامة 

الغــذاء يف منطقــة جبــل عامــل، التــي 

كانــت ضئيلــة نتيجــة غيــاب االرشــاد 

ــات  ــاب مؤسس ــة وغي ــف والرعاي والتثقي

ــاون يف  ــذا التع ــر ه ــة. أمث ــة املعني الدول

ملــف ســامة الغــذاء عــن تصنيــف 107 

منشــأة غذائيــة تصنيفــا أوليــا و33 منشــأة 

عــن  راضــون  ونحــن  نهائيــا.  تصنيفــا 

النتائــج املحققــة ومــا يــزال العمــل جاريــا 

عــى اســتكامل املــروع يف ظــل تجــاوب 

ملفــت مــن أصحــاب املنشــآت.
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اتحاد بلديات بنت جبيل: عفيف 
بزي

التعــاون مــع الهيئــة يف ملــف ســامة 

ــة  ــنوات، يف البداي ــذ 3 س ــدأ من ــذاء ب الغ

أجرينــا لقــاء عــام ألصحــاب املنشــآت مــن 

أجــل تعزيــز ثقافتهــم بســامة الغــذاء 

ــس  ــا انعك ــذا م ــا وه ــدوا تجاوب ــد أب وق

عــى زيــادة ثقــة املواطنــن باملنشــآت 

ــة  ــع الهيئ ــا م ــة. تعاونن ــة املصنف الغذائي

مســتمر ليــس مبــروع ســامة الغــذاء 

ــن أجــل  ــة املجــات م ــل بكاف فحســب ب

تحســن البيئــة الصحيــة للمواطنــن. قــدرة 

كافــة  املشــاريع  تغطيــة  عــى  الهيئــة 

يســتحق منــا كل التقديــر ونحــن راضــون 

ــة.   ــج املحقق ــن النتائ ع

بلدية بعلبك: حمد حسن

بعــد إعــان وزارة الصحــة مســلخ بعلبــك 

كأفضــل املســالخ يف لبنــان ارتفعــت نســبة 

االســتثامر بقطــاع اللحــوم إىل أكــر مــن 500 

ــة  ــج وضعــت بلدي ــاء عــى هــذه النتائ % وبن

أوليــة  يف  الغــذاء  ســامة  مــروع  بعلبــك 

مشــاريعها. ولتحقيــق ذلــك ســلكنا منهجــا 

أكادمييــا علميــا وموثوقــا عامليــا، ورأينــا يف 

الهيئــة الصحيــة اإلســامية املرجعيــة الصالحــة 

لتطبيــق الربنامــج  لناحيــة التدريــب النظــري 

ــع  ــي م ــة بالتعاط ــي الجدي ــي ولنواح والعلم

ــؤولية  ــق واملس ــى التطبي ــدرة ع ــف والق املل

ــة تجــاه منطقتهــم وأهلهــم، فكانــت  األخاقي

الريــك الحقيقــي والفعــال لتطبيــق برنامــج 

ــذاء. ــامة الغ س

28



اتحاد بلديات بعلبك: حسين 
عواضة 

يف ظــل غيــاب الســلطة الرســمية واحجامها عن 

القيــام بدورهــا فيــام يتعلــق بســامة الغــذاء،  

تصــدت البلديــات واتحــاد بلديــات بعلبــك 

املؤسســات  يف  تتــم  خروقــات  اي  ملعالجــة 

ــن  ــد م ــل يع ــذا العم ــة وه ــة املتنوع الغذائي

صميــم عمــل ومســؤولية البلديــة.  وبدأنــا 

ــق  ــران واملراف ــم واألف ــع املاح ــل أوال م العم

ــة  ــة الصحي ــع الهيئ ــا م ــأيت عملن الســياحية.  ي

االســامية ضمــن التعــاون التكامــي املســتمر، 

اتحاد بلديات شرقي بعلبك: 
جعفر الموسوي

الصحيــة  الهيئــة  عــى  غريبــا  ليــس 

النــاس،  مبشــاكل  االهتــامم  اإلســامية 

ومــروع ســامة الغــذاء واحــد مــن 

اتحــاد  فيهــا  تعــاون  التــي  املشــاريع 

بلديــات رشقــي بعلبــك مــع الهيئــة. 

مــن الطبيعــي أن يهتــم اإلنســان بغذائــه 

وبســامته وأن يحــرص عــى اســتهاك 

هــو  مــا  وهــذا  املضمونــة  األطعمــة 

يــراه  مــا  ولكــن  منطقتنــا،  يف  شــائع 

املراقــب الصحــي يختلــف عــام يــراه 

ــا أىت التعــاون  املواطــن العــادي مــن هن

ــر املنشــآت  ــة لتطوي ــة الصحي ــع الهيئ م

البيئيــة،  ظروفهــا  وتحســن  الغذائيــة 

ــامد  ــى اعت ــا ع ــن فيه ــب العامل وتدري

املعايــر العامليــة وبالتــايل تعزيــز ثقافــة 

ســامة الغــذاء عنــد البائــع واملســتهلك.

ألننــا نعتــرب االتحــاد والهيئــة فريــق عمــل 

ــى  ــاظ ع ــدة يف الحف ــؤوليتنا واح ــد ومس واح

ــع  ــا م ــت رشاكتن ــذايئ. وكان ــن املواطــن الغ أم

الهيئــة كونهــا متتلــك الخــربات الفنيــة والفريــق 

املتخصــص بعيــدا عــن الحمــات االســتعراضية 

باملنشــآت  الوصــول  هــو  هدفنــا  املشــهرة. 

ــة اىل مؤسســات منتجــة لغــذاء ســليم  الغذائي

وليــس إىل إقفالهــا ووضــع أصحابهــا والعاملــن 

ــل. ــن العم ــن م ــوف العاطل ــا يف صف به
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اتحاد بلديات غربي بعلبك: زاهي 
الزين

مجــال ســامة  متكامــل يف  مــروع  تطبيــق   
الغــذاء كان فكــرة الهيئــة الصحيــة االســامية 
وبحســب  البلديــات  عــى  عرضــه  ومبجــرد 
ــه يف  ــا اىل تبني ــا بادرن ــاون بينن ــوالت التع بروتوك
منطقــة اتحــاد بلديــات غــريب بعلبــك. يف البدايــة 
لحظنــا خــوف عنــد أصحــاب املنشــآت الغذائيــة 
ــا  ــذا قبــل أن نقــوم بــأي إجــراء كان مــن واجبن ل
ــى  ــوا ع ــم أن يطلع ــن حقه ــات وم ــاد بلدي كاتح
األوىل  املرحلــة  يف  أهدافــه.  وعــى  املــروع 
وضحنــا أهميــة املــروع ألصحــاب املنشــآت 
املــروع  املعنيــن األساســين يف  كونهــم مــن 
ــق  ــم،  ورشح الفري ــتمر معه ــل املس ــرب التواص ع

اتحاد بلديات شمالي بعلبك: 
خليل البزال 

قبــل أن يقــوم وزيــر الصحــة وائــل ابــو فاعــور 

بحملتــه األخــرة فيــام يتعلــق بســامة الغــذاء، 

نحــن يف اتحــاد بلديــات شــاميل بعلبــك مل 

نســمع بــأي مراقــب صحــي تابــع للــوزارة قــام 

ــه  ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة غذائي ــارة مؤسس بزي

ــه تجــاه ســامة الغــذاء يف هــذه  ــام بواجب وق

حماتهــا  الــوزارة  بــدأت  وحــن  املنطقــة. 

العشــوائية عــن ســامة الغــذاء كنــا يف االتحــاد 

وبالتعــاون مــع الهيئــة الصحيــة االســامية 

ــد  ــات ق ــي للبلدي ــف الفن ــرب الردي ــي تعت والت

ســبقناها بثــاث ســنوات. هــذا التعــاون مل 

يقتــر عــى بلديــات االتحــاد بــل تعــداه اىل 

البلديــات املســتقلة والقريبــة ونحــن عــى 

اســتعداد الن ننقــل تجربتنــا اىل أي بلديــة 

ــاعدتنا.  ــا ومس ــب تعاونن تطل

امليــداين كيــف أن املــروع يهــدف إىل مصلحتهــم 
ــادة  ــم وزي ــن تصنيفه ــرب تحس ــة األوىل ع بالدرج
انتاجيتهــم. وهــذا مــا شــهدناه بعــد الجولــة األوىل 
ــة  ــة يف 12 بلدي ــاة غذائي ــت 160 منش ــي طال الت
ــاب  ــة أصح ــعى أغلبي ــث س ــاد حي ــن االتح ضم
ــي  ــات الت ــل والخروق ــح الخل ــآت إىل تصحي املنش

ــودة.  ــت موج كان
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اتحاد بلديات الشالل: علي عساف

 وزارة الصحــة مل تبــادر لتطبيــق قانــون ســامة 

ــوم  ــد والي ــا اىل األب ــن ننتظره ــن ل ــذاء ونح الغ

ذلــك  وكل  بخطــوات  الــوزارة  نســبق  نحــن 

ــادرة  ــت املب ــي كان ــة الت ــة الصحي ــل الهيئ بفض

وأول مــن فكــر بصحــة أهلنــا وأمنهــم الغــذايئ. 

ومعــروف أن عــدد بلديــات اتحــاد الشــال 

اتحاد بلديات الهرمل: مصطفى 
طه

يوجــد يف اتحــادات بلديــات الهرمــل حــويل 
300 منشــأة غذائيــة، ومعــروف أن هــذه 
املنطقــة ســياحية لــذا حاجتنــا لتطبيــق مــروع 
ســامة الغــذاء يعــد أوليــة عنــد البلديــات 
ــن  ــم م ــواء، وه ــى الس ــآت ع ــاب املنش وأصح
ــم  ــروع وتدريبه ــذا امل ــق ه ــا بتطبي يطالبونن
لتحســن  للغــذاء  الســليمة  املعايــر  عــى 
منشــآتهم وتقدمياتهــم. ومــا نقــوم بــه مــع 
ــد  ــد واح ــن جس ــل نح ــا ب ــس تعاون ــة لي الهيئ
نقــوم بخدمــة أهلنــا وتحســن البيئــة الصحيــة 
واالجتامعيــة املحيطــة بهــم، ونســعى دامئــا 
ــي ، وألن  ــذايئ واالجتامع ــم الغ ــة أمنه إىل حامي
ــن  ــا نح ــوق به ــاص موث ــة اختص ــة صاحب الهيئ
نضــع كامــل ثقتنــا بفريقهــا الــذي يقــوم حاليــا 
بتدريــب املراقبــن  الصحيــن الخاصــن مبنطقــة 
ــن  ــل ب ــذا التكام ــل. وه ــات الهرم ــاد بلدي اتح
اتحــاد بلديــات الهرمــل والهيئــة مســتمر حتــى 
تحقيــق األهــداف املرجــوة مــن مــروع ســامة 

ــذاء.  الغ
ــروع  ــل بامل ــون العم ــل أن يك ــذا نأم ــل ل قلي

ســهل ورسيــع، ويف املرحلــة األوىل بدأنــا بجوالت 

واألفــران  واملاحــم  املطاعــم  عــى  ميدانيــة 

ــذه  ــاب ه ــب أصح ــاوب وترحي ــا تج وكان الفت

املنشــآت وتعاونهــم بــرضورة التحســن، وحاليــا 

نــدرب بالتعــاون مــع الهيئــة الصحيــة االســامية 

ــف.  ــدء بالتصني ــرا للب ــن تحض ــن صحي مراقب
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6- الرؤية المستقبلية 

1-مع البلديات واالتحادات البلدية:
ــن  ــة م ــادات البلدي ــات واالتح ــن البلدي  متك

ــف  ــى ادارة مل ــن ع ــن وقادري ــن مؤهل مراقب

ســامة الغــذاء ضمــن نطــاق البلديــة مــن 

التوصيــات  تنفيــذ  ومتابعــة  أويل  تصنيــف 

وتأهيــل املنشــآت للتصنيــف النهــايئ وذلــك 

التدريــب والتقييــم املســتمرين. بعــد 

 تقديــم املــروع اىل كافــة البلديــات عــى 

اللبنانيــة. األرايض  مختلــف 

2-مع العاملين في المنشآت:
 متكــن كافــة العاملــن وأصحــاب املنشــآت يف 

ــارات  ــات ومه ــن املعلوم ــة م ــآت الغذائي املنش

تصنيــع الغــذاء الســليم عــرب الــورش الغذائيــة.

 الســعي اىل تأمــن مصــادر متويــل عينــّي  

ــة  لدعــم املنشــآت إلجــراء التحســينات املطلوب

حتــى تصــل اىل مطابقــة معايــر ســامة الغــذاء.

3-مكافحة الحشرات:
 مراقبــة وتقييــم واقــع مشــكلة الحــرات 

واقــراح  البلديــات  عــى صعيــد  والقــوارض 

املنشــآت  داخــل  املشــكلة  معالجــة  آليــات 

وخارجهــا.

4-انشاء مختبرات تخصصية:
 انشــاء الهيئــة الصحيــة االســامية وبالراكــة 

مــع البلديــات 4 مختــربات تخصصيــة يف فحــص 

والبقــاع  بــروت  يف  وامليــاه  الغــذاء  عيّنــات 

والجنــوب )النبطيــة ( والجنــوب )صــور( 

ويشــمل كافــة الفحوصــات التــي تؤكــد ســامة 

ــق. ــذه املناط ــذاء يف ه الغ

ــة  ــادات البلدي ــات واالتح ــع البلدي ــل م  العم

عــى تســهيل مهمــة فحــص العيّنــات عــى 

املنشــآت عــرب تأمــن نقلهــا اىل املختــرب بشــكل 

ــهري. ش

تغطــي  رمزيــة  بأســعار  الخدمــة  تقديــم   

ــح( ــرب )ال يبغــي الرب ــة التشــغيلية للمخت الكلف

.

5-مياه الخدمة في البلديات:
املســتخدمة  امليــاه  ســامة  واقــع  دراســة   

يف املنشــآت والعمــل عــى تحســينها بشــكل 

ــاريع  ــرب مش ــة ع ــات املعني ــع البلدي ــذري م ج

خاصــة بتكريــر امليــاه وغرهــا.

6-الهيئة الصحية االسالمية:
 زيــادة عديــد الفريــق العامــل عــى التصنيــف 

واالستشــارة يف ملــف ســامة الغــذاء داخــل 

ــة. املؤسس

 أن تصبــح الهيئــة مرجعيــة لكافــة املؤسســات 

ــة   ــآت الغذائي ــمية واملنش ــر الرس ــمية وغ الرس

كمستشــار  اللبنانيــة  األرايض  كامــل  وعــى 

و كمدقــق أعــى يف كل مــا يتعلّــق بســامة 

ــذاء.  الغ

7-قانونيًا:
ــون  ــدار قان ــة إلص ــع وزارة الصح ــعي م  الس

ــايب  ــس الني ــرب املجل ــق ع ــل للتطبي ــامل وقاب ش

ــان. ــذاء يف لبن ــامة الغ ــاص بس خ
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ملحق1 
اإلصدارات
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السلطات 
القانونية 

والتنفيذية

المستهلك

منتجو المحاصيل

منتجو المواشي 
والدواجن واألسماك  

 

منتجو المواد الغذائية األولية

مصنعو المواد الغذائية

مصنعو المواد الغذائية الثانوية

تجار الجملة

أصحاب المطاعم واألفران 
والمالحم ... 

منتجو المبيدات الحشرية 
واألدوية البيطرية

السلسلة الغذائية 
إلنتاج المكّونات والمواد 

المضافة

أصحاب النقل والتخزين

منتجو المعدات

منتجو مواد التنظيف 
والتعقيم

منتجو مواد التغليف

مقدمو الخدمات

ملحق2
السلسلة 

الغذائية
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ملحق3
مرسوم إشتراعي 

رقم118

الفصــل الرابــع : القســم األول) إختصــاص املجلــس 

البلــدي(

المادة 51
يجب موافقة املجلس البلدي يف األمور التالية :

ــم  ــة واملطاع ــات املصّنف ــتثامر املح ــص اس ــات رخ طلب

وعــى   . والفنــادق  واملاهــي  واملقاهــي  واملســابح 

ــار  ــع املش ــرار يف املواضي ــذ ق ــدي أن يتّخ ــس البل املجل

ــه األوراق  ــخ إباغ ــن تاري ــهر م ــّدة ش ــال م ــا خ إليه

املتعلّقــة بهــذه املواضيــع وااّل اعتــرب موافقــاً عليهــا 

ــاً. ضمن

القسم الثاين:

رئيــس  اختصــاص  الثــاين(  )الفصــل  الثالــث  البــاب 

: التنفيذيــة  الســلطة 

المادة 74
يتــوىل رئيــس الســلطة التنفيذيــة عــى ســبيل التعــداد 

ال الحــر:
ــة  ــة العام ــامة الصّح ــة والس ــى الراح ــة ع  املحافظ
بــرط أن ال يتعــرّض للصاحيــات التيتمنحهــا القوانــن 

ــة. ــن يف الّدول ــر األم ــة لدوائ واألنظم

 وكّل مــا يختــّص بحاميــة صّحــة األفــراد والّصحــة 
ــات  ــن اإلجتامع ــى أماك ــة ع ــة الصحيّ ــة كاملراقب العام

ــادق والبنســيونات واملقاهــي واملطاعــم واألفــران  والفن

الــخ...  والحاقــن  والســاّمنن  اللحامــن  وحوانيــت 

وبشــكل عــام عــى جميــع األماكــن التــي يتعاطــى فيهــا 

تجــارة أو صناعــة املأكــوالت أو املروبــات والرقابــة 

بهــذه  كانــت  صفــة  بأيّــة  املرتبطــن  الّصحيةعــى 

املحــّات.

المادة 75 
يجــوز لرئيــس الســلطة التنفيذيــة أن يرّخــص باألشــغال 

املوقــت أو بوضــع البضائــع موقتــاً فــر الطــرق واألماكــن 

العامــة أو بعرضهــا عــى جوانــب األرصفــة والســاحات 

املطاعــم  ألصحــاب  أيضــاً  يرّخــص  أن  ولــه  العامــة 

واملقاهــي بــأن يضعــوا طــاوالت ومقاعــد وكــرايس عــى 

ــورة. ــة الطــرق والســاحات املذك أرصف
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ملحق4
 من الصحف
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ملحق5
الخريطة

الهيئة الصحية االسالمية تثقيف

ك
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تدريب مراقبين

 تصنيف اولي
للمنشآت

 متابعة
للمنشآت

 تدريب عاملين
للمنشآت

 تصنيف نهائي
للمنشآت
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