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 : الدراسةعنوان 

إستشارة علمية وفنية إلستيراد الكبدة المجمدة من بعض الدول األجنبية لصالح عدد من 
 فى ليبيااللحوم إستيراد شركات 

 

 المقدمة. 1

عد الكبد )الكبدة( أحد المنتجات الحيوانية األكثر قبوال لدى المستهلك الليبي وذلك بسبب طعمه ي  

لى إمكون أساسى لبعض األطباق الليبية التقليدية، ما أدى هو و ،الشهى وقيمته الغذائية العالية

وبالتالى إرتفاع أسعاره بالسوق المحلى.  يعتقد البعض أن الكبد مخزن للسموم  الطلب المتزايد عليه

عظم منظرا لطبيعة وظيفته فى التخلص من السموم داخل الجسم.  ولكن الحقيقة هى أن الكبد يكسر 

وال يخزنها بداخله وما يعجز عن التخلص منه يقوم ويفرزها بالعصارة الصفراوية تلك السموم 

ى الكبد ال ف المتبقياتره وتخزينه فى الدهون والجهاز العصبى، لهذا فان نسبة تواجد بمقاومة تأثي

 .1تختلف كثيرا عن باقى أعضاء الجسم االخرى

 ةلكبدللقيمة الغذائية ا. 2

الكبد كمنتج غذائى مفيد لجسم اإلنسان إلحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة منها 

)حديد،  والمعادن ، ج، ك، حمض الفوليك وغيرها(12)أ، مجموعة ب وخاصة ب الفيتامينات

ن بكميات جيدة، وفى نفس الوقت يعتبر الكبد م (وغيرها نحاس، فوسفور، زنك، منجنيز، سلينسوم

يعمل كوسط مثالى لتكاثر الميكروبات اذا لم يتم إنتاجه حيث المنتجات الحيوانية عالية الخطورة 

لعلمية ابعض الدراسات والبحوث  وصىبقا لمواصفات اإلنتاج الجيد.  فى حين توحفظه وتسويقه ط

عتدال فى إستهالكه نظرا الحتمالية وجود بعض المتبقيات )العقاقير البيطرية، الفيتامينات إلالى ا

 .2ثير تراكمى ضارأالذائبة فى الدهون( والتى لها ت

 فى حيوانات الذبح محفزات النموإستعمال . 3

)المضادات الحيوية إلى أن إستعمال تقنية زرع محفزات النمو  التقارير العلمية تشيرمعظم 

من ويتم إستخدام أكثر من آسنة بشكل  60يرجع ألكثر من  والهرمونات( خاصة منها الهرمونية

من عمر الرضاعة وحتى النمو الكامل للحيوان.  وهذه التقنية منتشرة  3نوع تجارى حتى اآلن 30

( %30 - 10فى كل بلدان العالم المنتجة لماشية اللحم، وذلك للحصول على أعلى معدالت للنمو )
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روبى تمنع هرمنة وتحاد األ(، ماعدا دول اإل%15 - 5الغذائى ) وكذلك لتحسين كفاءة التحويل

من لمحفزات النمو له أثار إيجابية على المستهلك .  فاإلستعمال اآل4حيوانات الذبح بشكل كلى

ومنها: تخفيض سعر تكلفة إنتاج حيوانات الذبح، تحسين نوعية وجودة اللحم المنتج )قليل الدهن(.  

وعند استخدام هذه التقنية بشكل منظم وتحت إشراف السلطات المختصة يكون له أيضا أثر إيجابى 

 .5ة والبيئةعلى إقتصاد الدول

 الكبدة في حال وجود تلوث بها ستيرادتوضيح مخاطر إ. 4

إستيراد الكبدة يجب أن يكون من مصادر معتمدة تعمل من خالل تطبيق المواصفات والمعايير 

واألنظمة الدولية المقننة إلنتاج حيوانات اللحم وتجهيزها.  فعند إستهالك الكبد المنتج من مصادر 

يوان )سلخانات غير معتمدة لدى سلطات الدولة المصدرة والمستوردة(، يمكن غير معتمدة لذبح الح

البيطرية،  لة والعقاقيريأن يحتوى اللحم وأنسجة الكبد على مستويات مرتفعة من بقايا المعادن الثق

 اللخ حيوانات التسمين )الذبح( هرمنة على المنتجة والمصدرة للحم ومنتجاته تعتمد فمعظم الدول

ولكن العكس تماما عند إستهالك اللحم أو الكبدة من مصادر  الحيوان.  ونمو التربية فترة طور

لها أنواع وفترات سماح  الدواء المزروعة بجسم الحيوان تعامل مثل الهرمونات ن تلكإمعتمدة ف

يوم بعد الزرع(  200 – 90إنتهاء تلك الفترة ) إليضها أو خروجها من جسم الحيوان وبمجرد

كد من السجالت البيطرية وحساب مدة ألحيوانات المهرمنة تحت إشراف مختصيين للتيمكن ذبح ا

 إنتهاء مفعول العقاقير المستخدمة )الحيوان الحى( قبل الذبح، فالعديد من الدراسات العلمية تشير

، هذا فى حال التقيد باإلستعمال البيطرى الجيد 86،7،بأنها آمنة وليس لها أثار جانيبة على اإلنسان

والصادرة ة البيطري لعقاقيرالمحفزات النمو والعقاقير البيطرية.  أما عن الحدود المسموح بها لبقايا 

طبقا يم للمنتج )يخالل عملية الكشف والتق بها ستدلالتى يتحت إشراف لجنة دستور األغذية 

 .9(CAC/MRL 2-2015ة تحت رقم )فقد حددت فى النشرلمواصفة المنتج( 

وإستمرار دخول  ةالمجمد ةستيراد الكبدإتوضيح لمخاطر عدم تطبيق المواصفة الخاصة ب. 5

 المنتج إلى السوق الليبى بالطرق الغير شرعية

بها  11بالطرق الغير شرعية وعدم تطبيق المواصفة الخاصة ةالمجمد ةإن إستمرار دخول الكبد

 تصاد الدولة ونلخص لكم بعضإق عليلمستهلك وعلى ايؤدى ذلك الى نتائج غير محمودة العواقب 

  الي:تال الجدول منها في
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 يةشرع الغير والطرق الشرعية بالطرق المستوردة الكبدة دخول نتائجبين  مقارنة. (1)دول ج

 الدخول بطريقة شرعية الدخول بطريقة غير شرعية أوجه المقارنة

 .الليبية طبقاً للمواصفة .تباع دون السيطرة على الصالحية الصالحية

 .جودة عاليةذو منتج  .منتج رديء الجودة وسريع الفساد جودة المنتج

التى ستيرادها من الدول إ

 الهرموناتال تستعمل 

 فى حيوانات الذبح

ين الذ على المهربينال يمكن السيطرة 

تحقيق أكبر هامش  همهم الوحيد

ستيرادها بأقل يتم إحيث  ،للربح

األسعار دون النظر لخلوها من 

 المتبقيات أو جودتها.

ل قبنتيجة الرقابة من  ،تحت السيطرة

 صحة الحيوانيةالمركز الوطنى لل

 ،مركز الرقابة على األغذية واألدويةو

 .حيث يتم التوريد من الدول المتفق معها

  .الرقابيةالدولة  جهات سيطرةتحت  .على المنتج عدم وجود سيطرة رقابة الدولة والصحة

تخزين ونقل المنتج طبقا 

 للنظم الصحية العالمية

 تهاتلوثها بالملوثات وعدم مطابق

نقل لللشروط الصحية وتلفها نتيجة ا

 )منتج سريع الفساد(. الخاطئ

وتخزينه الحفاظ على المنتج ونقله 

دم عيؤدى إلى  معتمدة بطرق صحية

 .فسادها

 .أضعاف 3رتفاع أسعارها ألكثر من إ السعر
نخفاض أسعارها نتيجة لكثرة العرض إ

 .والمنافسة

 .الحفاظ على المال العام .ستنزاف للمال العامإ السيطرة على التهريب

 .إنهاء الفساد اإلداري .فساد الذمم لإلداريين الذمم

 العلمى بالخصوص أىلخالصة والرا. 6

له فوائد عديدة وطعمه مستساغ من قبل المستهلكين فى ليبيا،  سالفا فإن إستهالك الكبدما تقدم م

السلعة لضمان صحتها وسالمتها من الغش أو التدليس مما  هكد من مصادر إنتاج هذأيجب التلهذا 

يؤدى إلى إحداث الضرر لمتناوليها.  فإستيراد وتخزين وبيع أى سلعة غذائية فى ليبيا يجب أن يتم 

 من خالل التقيد وتطبيق المواصفات الخاصة بها )إشراطات فنية وصحية(.

 فى السوق المحلى بالكميات المطلوبة قبال المتزايد على إستهالك الكبدة وقلة توفرهانظرا لإلو

ى إرتفاع إلبالشكل القانونى المسموح به أدى  ابإستيرادهللشركات المختصة للسوق وعدم السماح 

عدم تطبيق بالتالى ذه السلعة عن طريق التهريب بالطرق الغير قانونية وإدخال هأسعارها و

ترخيصه من قبل مركز الرقابة على األغذية واألدوية، كل  اليتمحيث المواصفة الخاصة بالمنتج 

 هذا يؤدى إلى وصوله للمستهلك مع إحتمالية الحاق الضرر بصحته.
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يراد لتزام بتنفيذ الشروط الصحية البيطرية العامة إلستم إنتاج أو إستيراد الكبدة يجب اإلفعندما يت

 الصادرة عن المركز الوطنى للصحة الحيوانية 10الحيوانات الحية والمواد ذات األصل الحيوانى

والتى تختص باإلشتراطات االواجب توفرها فى الكبد  11والتقيد بما جاء بالمواصفة الليبية المعتمدة

ورد فى بنود هذه المواصفة دون اإلخالل بما ما الثديية وتطبيق كل  المجمد الناتج من الحيوانات

 جاء فيها وذلك لضمان صحة المستهلك وحماية إقتصاد الدولة.

 ستعمال الهرمونات فى الحيوانات المخصصة للذبحإالتى تمنع  الدول من بإستيرادها لهذا ننصح

دولة ال رقابة وتحت الشرعية القنوات طريق عن اإلستيراد وفتح بابروبى( وتحاد األإل)دول ا

 .المخاطر لتقليل
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