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مإتمر دبً العالمً لسالمة األغذٌه
 

ٌّة فً المنطقة تعزٌز التجارة البٌنٌة العربٌة عبر تطوٌر مفاهٌم السالمة الغذائ



:الحكــومــة ممثله فً اإلدارات المحلٌه والبلدٌات

 مخاطر بتقلٌل للفرد العامة الصحة حماٌة عن المسئولة الجهة هً

 التدرٌب وتقدٌم ، الملوثة األغذٌة تسببها التً األمراض حدوث

.للمستهلكٌن األغذٌة سالمة بضمان المتصل والتعلٌم

 الغذاء على الرقابة عن والمسئولٌن األغذٌة مفتشً فإن عامة وبصفة

 من أرباحا   ٌجنون ال المستهلك حماٌة جمعٌات نشطاء كمثل مثلهم

.الغذاء توزٌع أو إنتاج مهمة

الغذاء سلسلة كامل فً الفاعلة األطراف كل مسئولٌة الغذاء سالمة

 وكافة والمصنع المزارع من بدءا   الجمٌع مسئولٌة الغذاء سالمة)

.(المستهلك وحتى الغذاء تداول فً العاملٌن



 حجم زٌادة ولكن ، الغذاء ٌسببها التً األمراض خطورة القدم منذ اإلنسانٌة تواجه

 التعرض وزٌادة ، النباتات وفً الحٌة الحٌوانات وفً الغذاء فً العالمٌة التجارة

 ٌسببها التً األمراض مشكلة جعل إلى أدى الغذاء تلوث عن الناشئة لألمراض

.عالمٌة مشكلة الغذاء

 ظروف تحت والعٌش ، البٌئة وتلوث ، الحضر فً السكانٌة الكثافة زٌادة أدت فقد

 فً الجدٌدة واألسالٌب ، الكثٌفة الزراعة نحو واالتجاه ، والفقر ، صحٌة غٌر

 الغذاء توزٌع سلسلة طول وكذا ، التصنٌع وتكنولوجٌا ،  الحٌوانات تربٌة

 اإلهتمام  زٌادة إلى أدى ذلك كل ، الجدٌدة الممرضة البكتٌرٌا من العدٌد وظهور

.تداوله سلسلة كامل فً الغذاء وسالمة جودة ضمان نظم بتطبٌق



المستهلكٌن

 الوقت نفس وفً ، وآمن صحً غذاء على الحصول المستهلك حق من

 أثناء الجٌدة الصحٌة الممارسات اتباع مراعاة عن مسئول فهو

 التعلٌمات واتباع ، السلٌم باالسلوب وتخزٌنه للغذاء تداوله

 .المنتجٌن ٌوفرها التً البٌانات بطاقات على الموضحة والمعلومات

 الخاصة المعلومة لدٌهم لٌست الذٌن المستهلكٌن من الكثٌر وهناك

 لهم تتح لم ولكنهم خطئهم لٌس وهذا الجٌدة الصحٌة بالممارسات

.الممارسات بهذه الخاصة المعلومة



 ٌمكن وال الحٌاة فً كحقه لإلنسان األساسٌة الحقوق من حقا   ٌعتبر وآمن كاف غذاء على الحصول أن•

 فإن وعلٌه الغذاء، من وآمنة كافٌة كمٌة على الحصول دون والجسمٌة العقلٌة قدراته ٌنمً أن لإلنسان

 والمال الجهد من الكثٌر ذلك سبٌل فً وتبذل لمواطنٌها الصحً الغذاء تأمٌن على تعمل الدول كافة

.وجودته الغذاء سالمة لضمان

 المعاٌٌر وضع إلى إضافة األغذٌة، سالمة نظم فً ووقاٌة تكامال أكثر إجراءات تخاذإ من بد ال لذا •

 من للمستهلكٌن حماٌة تطبٌقها، ومراقبة وفرضها سلٌمة، أغذٌة بتوفٌر الكفٌلة الفنٌة والقواعد والمواصفات

 وضمان صحته لحماٌة العالٌة الجودة ذو واآلمن السلٌم الغذاء على المستهلك لحصول وضمان الغش

.له ثمنا   ٌدفعه ما قٌمته فً ٌساوي غذاء على حصوله

:تتطلب حماٌة المستهلك مراعاة ما ٌلً لذلك
 عن الناجمة األخطار وتجنبه والتلوث الغش عملٌات من وحماٌته سلٌمة أغذٌة على المستهلك حصول

 على حصوله وتضمن سلٌمة غٌر بطرٌقة األغذٌة وبٌع وتداول ونقل وتخزٌن وتصنٌع إنتاج عملٌات

.ثمنه وٌدفع ٌتوقعه الذي المنتج

.بالمنتج الخاصة البٌان بطاقة على اإلٌضاحٌة البٌانات ووضع والتغلٌف التعبئة عملٌة مراعاة



المستهلكٌن جمعٌات حماٌة المستهلك ودورها فً مجال سالمة األغذٌة وحماٌة

تركز المبادىء العامة لحماٌة المستهلك على قٌام الحكومات بإعداد وتعزٌز 

وتطبٌق السٌاسات والبرامج التً توفر الحماٌة الكافٌة للمستهلك فً إطار 

منظومة ٌراعى فٌها تحدٌد األولوٌات وفق الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة 

واحتٌاجات السكان وتسعى هذه المبادىء االسترشادٌة التوجٌهٌة إلى ترسٌخ 

:واآللٌات التً تشمل  مجموعة من المجاالت

.حماٌة المستهلك فً تعامله مع كافة القضاٌا التً تشكل خطرا  على صحته -

.تعزٌز وحماٌة المصالح االقتصادٌة للمستهلك -

.توفٌر المعلومات الوافٌة للمستهلك -

.تعزٌز اإلرشاد والتثقٌف للمستهلكٌن -

.توفٌر الوسائل الكافٌة للتعوٌض -

حرٌة تشكٌل جمعٌات ومنظمات المستهلكٌن وغٌرها من التنظٌمات ذات  -

.الصلة



:جمعٌات حماٌة المستهلك والتً تهدف بشكل عام إلى

دراسة مشاكل المستهلك وتحدٌدها ، والعمل على التغلب علٌها بالتعاون  -

.مع كافة الجهات المعنٌة

تنمٌة الوعً العام لدى المستهلكٌن وإرشادهم حول كٌفٌة التعامل مع  -

المنتجات والسلع  االستهالكٌة المختلفة وبما ٌضمن  مصلحة المستهلكٌن 

.واالقتصاد الوطنً

.مكافحة الغش والتالعب ومحاربة الغالء واالحتكار -

حماٌة مصالح المستهلكٌن وتمثٌلهم أمام  مؤسسات القطاعٌن العام  -

.والخاص وأمام الجهات الرسمٌة والقضائٌة

.تقدٌم الخدمات لجمٌع المعنٌٌن طبقا للقوانٌن واألنظمة ودون تمٌٌز -



مصنعي األغذيـــة

 المنتجٌن على تقع الرئٌسٌة المسئولٌة ان بالذكر الجدٌر من

 مسئولٌة ولٌست ، الغذاء مقدمً وأٌضا   والموزعٌن والمصنعٌن

 .وحدهم أوالمستهلكٌن والقوانٌن اللوائح مطبقً

  تصنٌع أو إلنتاج مإسسات أو كؤفراد الحق إعطائهم تم الذٌن وهإالء

 ٌرتبط الحق فهذا ، الغذاء اواستٌراد وتصدٌر وتقدٌم وإعداد

 ٌقدمونه الذي الغذاء وأمن سالمة ضمان عن األخالقٌه بمسئولٌتهم

 مإسساتهم فً الغذاء سالمة تضمن التً الممارسات تطبٌق ٌتم بحٌث

 ضمان نظم لتطبٌق الجٌد والفهم الغش بمنع ٌتصل ما ذلك فً بما

.الغذاء سالمة



:الجذيذ في فلسفة الزقابة على الغذاء

 من والتؤكد الرقابة عملٌة الجراء ثابت اسلوب األغذٌة مفتشً كافة ٌتبع أن هو فقط المهم لٌس•

 األغذٌة مفتشً شراكة مفهوم على التؤكٌد هو األهم بل ، الحكومٌة واللوائح القوانٌن اتباع

 حٌث كثٌرة دول فً نجاحها الجدٌدة النظرة هذه أثبتت وقد .الغذاء سالمة ضمان فً والمصنعٌن

 . الغذاء وسالمة وجودة ضمان لنظم الجٌد التطبٌق نجاح إلى األغذٌة لمفتشً الجدٌد الدور أدى

 اللوائح تطبٌق من التحقق على ٌعتمد الذي القدٌم الرقابة اسلوب تغٌٌر إلى ٌهدف االتجاه وهذا

 نصب المفتش ٌضع أن على تعتمد الجدٌدة الفلسفة أن حٌن ؛فً الشخصٌة رإٌته حسب والقوانٌن

.الغذاء تلوث حدوث إلى تإدي أن ٌمكن التً العوامل اكتشاف عٌنٌه

 منع ولٌس بالفعل الموجودة المخاطر وتصحٌح اكتشاف على تعتمد القدٌمة والتفتٌش الرقابة نظم•

  .المستقبل فً تلوث حدوث امكانٌة

 لعملٌات األولوٌات لوضع كؤساس الخطر توقع اسلوب على ٌعتمد الجدٌد النظام فإن المقابل وفً•

 باقً مع الغذاء سالمة ضمان فً المشارك دور إلى األغذٌة مفتش دور ارتفع وبالتالً ، التفتٌش

.المستهلك إلى الحقل من المنظومة فً المسئولٌن



 األمراض النتشار واالقتصادي اإلجتماعً االنعكاس حصر ٌمكن وال هذا

:أسباب لعدة النامٌة الدول فً الغذاء ٌسببها التً

 وجود وعدم ، األمراض لهذه الدوري الحصر نظم تطبٌق ندرة•

 إجراء على المقدرة لدٌهم متدربٌن وجود تفٌد احصائٌة بٌانات

 كافة تسجل أن ٌلزم التً الصحٌة المراكز فً التشخٌصٌة الدراسة

 الدول معظم فً وذلك ، ومسبباتها وقتها فً إلٌها ترد التً الحاالت

.الصناعٌة الدول وبعض النامٌة

 حصر نظام وجود برغم المرضٌة الحاالت كل بتسجٌل االهتمام عدم•

 الحاالت من فقط %10 إال تسجٌل ٌتم ال الصناعٌة الدول ففً ، لها

out أوبئة حدوث حاالت فً المرضٌة brakes ، االصابات ولكن       

.تسجل ال الفردٌة



االنعكاس االقتصادي

 االقتصادي التؤثٌر تكلفة حساب على ٌساعد ال االحصائٌة البٌانات غٌاب

out الـ األوبئة حاالت فً إال الغذائً التسمم ألمراض brakes ، ولكن 

 وخاصة والدواء العالج وتكالٌف ، المفقودة العمل ساعات حساب ٌمكن

 الوفاة، حاالت تسبب قد والتً والفٌزٌائٌة والكٌماوٌة البٌولوجٌة الملوثات

 على كبٌرة بصورة تعتمد التً الدول على كبٌرا   إقتصادٌا   تؤثٌرا   ٌإثر مما

 فً األسماك صادرات على الحظر فإن المثال سبٌل وعلى .الغذاء تصدٌر

  من أكثر على أثره له كان التسعٌنٌات نهاٌة فً أفرٌقٌا شرق دول بعض

.أسرهم أفراد من اآلالف ومئات األسماك مصدري من 80000



 الدوسنتارٌا مثل منها البسٌطة سواء الغذاء تلوث عن الناشئة األمراض تإثر

 األمراض هذه أن وخاصة األسرٌة الحٌاة على الكولٌرا مثل الوبائٌة أو

 تعتمد والتً صحٌة الغٌر والبٌئات الفقٌرة المناطق فً أكبر بصورة تنتشر

 ٌتم ال والتً ، المصدر معلومة الغٌر الشوارع أغذٌة على كبٌرة بصورة

 المعلومة وغٌاب ، وتداولها انتاجها فً الجٌدة والممارسات القواعد اتباع

.الممارسات هذه تطبٌق من ٌمكنهم الذي والتدرٌب

 فً الرقابٌة األجهزة بفشل النامٌة الدول فً التغذٌة سوء ٌرتبط ما وغالبا  

 ببطاقات الخاصة بالبٌانات ٌتصل فٌما وخاصة والقوانٌن اللوائح تطبٌق

 الغش منع على تساعد والتً ومكوناتها الغذائٌة المنتجات على البٌانات

.شركات عدة من الواحد المنتج بٌن االختٌار حرٌة المستهلك وتعطً

االجتماعً على المستهلكٌنالتؤثٌر 



 ولذا فإن الرقابة على سالمة الغذاء تعتبر مهمة أساسٌة لضمان رفاهٌة

األسرة ، و ٌجب أن تعطى أولوٌة قصوى من الحكومات ، وبالطبع 

فإن مفتشً األغذٌة  هم المسئولون عن الـتؤكد من تطبٌق نظام 

ضمان جودة وسالمة الغذاء ، ولذلك ٌجب االهتمام بتدرٌبهم المستمر 

.وتحدٌث اسلوب قٌامهم بعملٌات التفتٌش والمراجعة



دور مفتشي األغذية في رقابة الغذاء
THE ROLE OF INSPECTION IN FOOD 

CONTROL

 جودة على الذاتٌه الرقابة تنفٌذ فً بدورهم والمنتجٌن المصنعٌن ٌقوم أن ٌجب

 وألن ، وفٌرا   ربحا   للمستهلك بٌعها وراء من ٌجنون التً منتجاتهم وسالمة

 تتؤكد أن الحكومة فعلى ، وآمن صحً غذاء على الحصول فً الحق له المستهلك

 القواعد تطبٌق المنشآت أن من بالتحقق وذلك ، الحق هذا على حصوله من

.القانون بقوة واللوائح

 الغذاء سالمة ضمان نظام فً رئٌسٌا   مكونا   التنفٌذٌة واللوائح القوانٌن وتعتبر

 تفعٌل عدم فإن وبالطبع .النظام هذا كفاءة على داللة تعتبر تطبٌقها وقوة ، للدولة

 مفتش دور فإن ولذا ، األصل فً وجودها عدم مع ٌتساوى واللوائح القوانٌن هذه

 إظهار فً كبٌرة أهمٌة له الدور وهذا ، واللوائح القوانٌن هذه تفعٌل هو األغذٌة

.واللوائح القوانٌن هذه قوة



 من الغذاء تداول سلسلة كامل تراقب الغذاء على للرقابة الجدٌدة الفلسفة فإن ولذلك

 الذبح –التعبئة –الفرز –كالنقل المراحل كافة متضمنة ، المائدة إلى المزرعة

 وتقدم تعد التً األماكن أو المستهلك إلى الوصول وحتى التجزئة بائع –والتشفٌة

.جدا   كبٌرا   السلسلة هذه خالل للملوثات التعرض واحتماالت .الغذاء



اسلوب الزقابة المعتمذ على التعزف على نوعية المخاطز
RISK ASSESSMENT BASED FOOD 

INSPECTION

 عوامل وحصر التعرف االعتبار فً األخذ مع الوبائً الحصر بمعلومات الرقابة ربط

.المنتج وتارٌخ المنشؤة وتارٌخ البٌئة على والمحافظة (الملوثات) الخطر

 مدى تقٌٌم على تركز األغذٌة مفتشً لعمل القدٌمة الطرٌقة أن وأوضحنا سبق كما

 وكفاءة تؤثٌر وٌرجع .القانون ٌحتمها التً االشتراطات من عدد مع المنشؤة توافق

 أن حٌث ، المنشؤة فً بعمله للقٌام للمفتش المتاح الوقت إلى الرقابٌة العملٌات

 على الرقابة لمسئولٌاتهم أضٌف إذا وخاصة الدول من العدٌد فً محدودة أعدادهم

 بعد ما ومعامالت إعداد أماكن وكذا ، وخالفه والمزارع الخام األغذٌة إنتاج أماكن

 التصنٌع منشآت جانب إلى ، والفنادق المطاعم فً واإلعداد النقل وعملٌات الحصاد

.عامة بصفة واألسواق والتجزئة الجملة وتجارة والتوزٌع

 جزءا   أٌضا   ٌستهلك ذلك ومتابعة ، األخطاء تصحٌح ٌطلب فإنه التوافق عدم حالة وفً

.وقته من



 (FSQAS) الغذاء وجودة سالمة ضمان نظام على المعتمد الرقابة نظام اتباع فإن ولذا

 حدوثها لمنع اتباعه تم وما المخاطر على التعرف على بالتركٌز المفتش قٌام إلى ٌإدي

.المستهلك حماٌة وبالتالً النهائً  المنتج إلى الوصول قبل

 ٌوجد وقد ، للمرض المسببة الخطر عوامل ماهٌة على التعرف ٌلزم النظام هذا ولتطبٌق

:أهمها ألسباب العوامل من العدٌد

.GMP الجٌدة التصنٌعٌة الممارسات تطبٌق عدم•

 مقبولة وتعقٌم نظافة نظم اتباع عدم•

.اإلنتاج بعد التداول أو التصنٌع بخطوات االهتمام عدم•

.العوامل هذه إلى ترجع للغذاء تلوث حدوث إلى تإدي التً المشاكل فمعظم•



 بإتباع الغذاء تلوث عن الناشئة األمراض لحدوث المسببة العوامل حصر ٌتم ما وغالبا  

EPIDEMIOLOGICAL الوبائً الحصر نظام SURVEILLANCE بواسطة 

 ظهور حالة فً وخاصة بالمسبب المرض ربط ٌتم حتى ، العامة الصحة مسئولً

.المستمر األوبئة

 ولألسف األسواق من األغذٌة لعٌنات الدوري التحلٌل نتائج على االعتماد أٌضا   وٌمكن

.العالم دول من العدٌد فً متبعا   لٌس األسواق فً لألغذٌة الدوري الفحص فإن



:وهناك أسباب ساعدت على ظهور أمراض التلوث الغذائً منها

.تحضٌر أو تجهٌز مواد غذائٌة طازجة بجوار مواد جاهزة لالستهالك•

.غذاء مصنع من مواد خام ملوثة•

.عدم كفاٌة عملٌات الطهً•

.عدم استخدام درجات الحرارة المثلى عند التخزٌن•

.تلوث المعدات•

.عدم االهتمام بالنظافة الشخصٌة•

.سوء صحة العاملٌن فً تداول الغذاء•

.تلوث المٌاه•

.انتشار الحشرات•





 تركٌب ألن ، المتداخلة العوامل من كبٌرا   عددا   الغذائً التصنٌع ٌتضمن

 –البروتٌن من كل على احتوائه جانب فإلى .معقد بطبٌعته الغذاء

 ، للغذاء أساسً كمكون المعدنٌة العناصر –الدهون –الكربوهٌدرات

 من العدٌد جانب إلى بعضها مع المكونات لهذه المتبادل التؤثٌر فهناك

 وسالمة جودة على تؤثٌر لها ٌكون أن ٌمكن التً الخارجٌة العوامل

 أو كٌمٌائٌة أو بٌولوجٌة تكون أن ٌمكن الخارجٌة العوامل هذه .الغذاء

 هاما   دورا   ٌلعب للغذاء االنسان قبول مدى وحتى حسٌة، أو فٌزٌائٌة

.الغذاء جودة فً



 األمراض من المستهلك حماٌة ضمان هو األغذٌة مفتش أهداف ومن

 األغذٌة مفتش فإن وبالضرورة ، الغش أو الملوث الغذاء ٌسببها التً

 ، الغذائٌة الصناعات علوم عن جٌدة علمٌة خلفٌة لدٌه ٌكون أن ٌلزم

  . العامة الصحة وكذلك

 فٌما األغذٌة لمفتش األساسٌة والمهارات المعلومات عرض وٌمكن

:ٌلً



  بالغذاء الخاصة واللوائح القوانٌن عن مكثفة معلومات لدٌه تكون أن -1

    THROUGH KNOWLEDGE OF FOOD LAW’S AND

PERTINENT REGULATION

: المفتش لدى ٌكون أن جدا   المهم من

 التصنٌع عملٌات وتحكم تطبق التً واللوائح القوانٌن كافة حول معلومات -

.اتباعها ٌلزم التً التفتٌش وطرٌقة ، الغذائٌة المنشآت فً الغذائً

.الصناعً واألمن بالبٌئة المتصلة واللوائح بالقوانٌن إلمامه -

.وتوزٌعه الغذاء نقل وطرق الجٌدة الزراعٌة الممارسات معرفة -

 .الغذاء وسالمة جودة على كبٌر أثر من لذلك لما



 FSQ/AS الغذاء وسالمة جودة ضمان نظام -2

     FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE

SYSTEM

 سالمة ضمان نظام تطبٌق خطوات األغذٌة مفتشً ٌعرف أن ٌجب

 بعضها على الخطوات هذه تإثر وكٌف ،FSAQ/AS الغذاء وجودة

.البعض

 الغذائً المنتج تصنٌع وعملٌات خطوات جٌدا   ٌفهم أن البد فإنه وبالطبع

.الغذاء وكٌمٌاء ومٌكروبٌولوجٌا ،



.الحشرات ومقاومة والتطهٌر الصحٌة للسالمة الضرورٌة الممارسات برامج -3

PREREQUISITE SANITATION , HYGIENE AND PEST

CONTROL PRACTICES

 كمنظفات تستخدم التً المواد خواص وكذا ، البرامج لهذه جٌد وفهم معرفة لدٌه تكون أن -

 المعدن وعلى البعض بعضها على وتؤثٌرها ، الغذاء مكونات على وتؤثٌرها مطهرات أو

.(مثال   الحدٌد على الكلورٌن تؤثٌر) اإلنتاج خطوط منه تصنع الذي

 القصوى والحدود ، المستهدفة البكتٌرٌا أنواع على التطهٌر مواد وتؤثٌر بخواص معرفته -

.الغذاء على المركبات هذه لمتبقٌات

 وٌكون ، لألفراد الصحٌة الشخصٌة الممارسات ذلك فً بما الصحٌة بالممارسات المعرفة -

 هذه تطبٌق وأهمٌة أهداف توضٌح مع لإلدارة المعلومة هذه نقل على القدرة لدٌه

.الممارسات

 ٌمكن ذلك فً المستخدمة المركبات وأن ، الحشرات بمقاومة الخاصة بالممارسات اإللمام -

 أن أٌضا   وعلٌه ، للغذاء بؤخرى أو بطرٌقة تسربت ما إذا الغذاء على سٌئا   تؤثٌرا   تإثر أن

.األغذٌة لمصنعً المعلومات هذه ٌنقل



HACCP     الهاسب نظام لتطبٌق العامة األسس -4 PRINCIPLES

 ، FSQ/AS الغذاء وسالمة جودة لضمان ٌطبق الذي االسلوب عن نتحدث حٌنما

  .الهاسب نظام تطبٌق ٌعنً ذلك فإن

  : المفتش ٌعرف أن المهم ومن

   علٌه والتفتٌش تطبٌقه واسلوب النظام هذا أسس-

.المجال هذا فً تدرٌب على حصوله ٌثبت ما لدٌه ٌكون أن-

والتفتٌش المراجعة اسلوب -5

AUDITING AND INSPECTION TECHNIQUES

 عملٌات على بالتفتٌش  االهتمام هو التفتٌش عملٌات الجراء الحدٌث االتجاه إن

  .بالتفصٌل ذلك تناول وسٌتم .التصنٌع وخطوط مستلزمات وكذا ، التصنٌع



المنتج لفحص العٌنات أخذ اسلوب -6

SAMPLING TECHNIQUES FOR PRODUCT TESTING

 والحرص العٌنات أخذ اسلوب عن الكافٌة المعلومات المفتش لدى ٌكون أن-

.معقمة أدوات استخدام على

 أن تضمن بحٌث مناسبة بطرٌقة المعامل إلى العٌنات ونقل تداول ٌتم أن-

 مجمدة أو مبردة كانت إذا منه أخذت الذي لألصل تماما   مماثلة العٌنة تكون

.خالفه أو سائلة أو

 فكرة لدٌه سٌكون وبذلك ، المستخدمة المعملٌة التحلٌل بطرق المعرفة-

 للتعامل األمثل واألسلوب ، العٌنات من الالزم والعدد الحجم عن مسبقة

.المعامل إلى والنقل األخذ مرحلة خالل معها



النظم مع التوافق من والتحقق التعرف مهارة -7

COMPLIANCE VERIFICATION SKILLS

 بالقوانٌن ومعرفته العملٌة المفتش خبرة وكذا األكادٌمٌة المعرفة جانب إلى

 بمٌكروبٌولوجٌا معرفته وكذا ، الغذاء تصنٌع عملٌات تحكم التً واللوائح

 المتخصصة العملٌة الخبرة لدٌه ٌكون أن أٌضا   المهم فمن ، الغذاء وكٌمٌاء

 المإثرة الرئٌسٌة العوامل على أساسٌة بصفة التفتٌش من تمكنه التً والمقدرة

 تنشؤ التً األمراض لمخاطر المسببة العوامل وكذا ، الغذاء وسالمة جودة على

  .الغذاء تلوث عن

 ٌضمن الذي النظام مع متوافقة المنشؤة أن من ٌتحقق أن المفتش على فإن ولذا

 واللوائح القوانٌن مع متوافقا   النظام هذا ٌكون أن والبد ، الغذاء وسالمة جودة

.المطبقة



 أخرى ومهارات التواصل على مقدرته -8

COMMUNICATION AND OTHER SKILLS

 التواصل حسن على والمهارة المقدرة المفتش لدى ٌكون أن ٌلزم -

 والطرق باالشتراطات الخاصة المعلومات نقل من تمكنه بصورة

 جودة تضمن التً النظم وتطبٌق ، الغذاء وتداول بسالمة المختلفة

.(FSQ/AS) الغذاء وسالمة

  االقناع على المتمٌزة المقدرة لدٌه ٌكون أن -



  التدرٌب تحدٌث وشهادات األساسً الألكادٌمً التعلٌم -9

ORIGINAL TRAINING CERTIFICATE AND REQUIRED

CERTIFICATE UPDATE

 التصنٌع وسائل فً جدٌد دائما   فهناك ، مستمرة بصورة الغذائٌة الصناعات تكنولوجٌا تتغٌر

  الغذائٌة والمكونات الجدٌدة واألجهزة ، الجدٌدة واالختبار الفحص وطرق ، الغذائً

INGREDIENTSًاألسواق فً   الت.

 وأن ، المالئمة الدراسٌة الشهادات على حصوله جانب إلى ، مالئما   تدرٌبا   ذلك وٌتطلب

 من التؤكد مع المجال، هذا فً الجدٌدة التطورات على للتعرف تدرٌبا   باستمرار لدٌه ٌكون

.المجال هذا فً الجدد زمالئهم بمتابعة القدامى المفتشٌن قٌام



 فً الغذاء سالمة تضمن التً والقوانٌن النظم فً التوافق ٌعتبر•

 الغذاء فً البٌنٌه التجاره تعزز التً الوسائل اهم احد العربٌه الدول

 األغذٌه إستهالك فً للمستهلك الثقه وتعطً العربٌه الدول بٌن

.بٌنها فٌما العربٌه الدول من المصدره

 قامت قد المصرٌه والجوده المواصفات هٌئة ان بالذكر الجدٌر ومن•

 مع المصرٌه القٌاسٌه المواصفات توافق مشروع إنجاز من باإلنتهاء

 الوزاري القرار ضوء فً 2005 عام منذ الدولٌه المواصفات

.الخصوص بهذا الصادر

 القٌاسٌه المواصفات من %90 من اكثر تحقٌق تم وقد هذا •

 المتعلقه البنود إدراج تم بحٌث الدولٌه المواصفات مع المتوافقه

 ضمن التجاري والغش البٌئً والتوافق والسالمه بالصحه

 العبوات بند جانب إلى بها اإللتزام ٌنبغً التً األساسٌه اإلشتراطات

. والبٌانات



 المعاٌٌر بند تحت الجوده بعوامل المتعلقه البنود إدراج تم كما•

 الباب لفتح المنتجٌن للساده تركت والتً الملزمه غٌر الوصفٌه

 رغبات لتلبٌة جانبهم من واإلبتكار والتحدٌث للتطوٌر امامهم

.المستهلكٌن

 على ٌعتمد مصر فً الغذاء على الرقابه اسلوب ان من وبالرغم•

 سبٌل فً انها إال الغذاء سالمة عن المسئوله الجهات تعدد نظام

.الغذاء لسالمة المصرٌه الهٌئه مسمى تحت لذلك موحده هٌئه إنشاء



 تحلٌل نظام  إتباع فً والواردات للصادرات العامه الهٌئه بدأت وقد•

 البٌولوجٌه المخاطر على تتعرف التً معاملها نتائج على معتمده المخاطر

 ان الهٌئه طرٌق عن المنشورة البٌانات اوضحت وقد المختلفه والكٌماوٌه

 تم قد وانه اضعافها عشر إلى زادت قد الطازجه المصرٌه الصادرات

 الكبٌره المزارع من العدٌد فً الجٌده الزراعٌه الممارسات تطبٌق

 حسب األخرى والملوثات المبٌدات متبقٌات خفض إلى أدى مما والصغٌره

   الصغٌره والعناصر المبٌدات لمتبقٌات المركزي المعمل بٌانات من جاء ما

 للدول سواء السبب لهذا المرفوضه الصادرات نسبة نقص إلى أدى مما

.ملحوظ شكلب الخلٌج دول إلى او األوروبٌه

 مستوى من التأكد من والواردات الصادرات هٌئة معامل تقوم حٌث•

 القصوى الحدود مع ٌتوافق ال ما ورفض المصرٌه الصادرات فً الملوثات

 .بتطبٌقها تلتزم التً



 على تعمل والتً االخٌره الفتره فً المعتمده المعامل عدد اٌضا وزادت•

 صحة معامل ,المبٌدات متبقٌات معمل مثل المخاطر انواع جمٌع تحلٌل

 معامل ,واألعالف األغذٌه تحلٌل معامل الصحه وزارة ومعامل الحٌوان

 تحلٌل على تركز التً والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهٌئه

 وكذلك للخارج المصدره المصرٌه المنتجات سالمة لضمان الصادرات

. المصرٌه السوق فً لإلستهالك ستقدم التً المستوردة المنتجات




