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مقدمة

ملٌار نسمة، بزٌادة  7.6م سٌصل عدد سكان العالم على األرجح إلى 2020فً عام -

.  ملٌار نسمة 5.8وهو  1996عن عدد سكان العالم فً منتصف عام % 31قدرها 

من الزٌادة المتوقعة فً عدد السكان خالل هذه الفترة فً البلدان %  98وسٌحدث 

وتشٌر التقدٌرات أٌضا إلى أن عدد سكان المدن فً العالم النامً سٌتضاعف . النامٌة

.ملٌار نسمة 3.4، لٌصل إلى 2020وعام  1995فٌما بٌن عام 

وتطرح هذه الزٌادة العامة فً عدد السكان، وفً عدد سكان المدن بوجه خاص،  -

وسٌتعٌن اللجوء إلى تكثٌف الزراعة واإلنتاج . تحدٌات أعظم على النظم الغذائٌة

الحٌوانً؛ وزٌادة كفاءة نظم مناولة األغذٌة وتجهٌزها وتخزٌنها وتوزٌعها؛ واستحداث 

من أجل زٌادة توافر  تكنولوجٌات جدٌدة تشمل التطبٌق السلٌم للتكنولوجٌا الحٌوٌة

.األغذٌة لتلبٌة احتٌاجات األعداد المتنامٌة من السكان

مشكالت محتملة فٌما ٌخص وربما تطرح أٌضا بعض هذه الممارسات والتكنولوجٌات  -

وقٌمتها التغذوٌة وتستدعً إٌالء اهتمام خاص لها ضمانا لحماٌة  سالمة األغذٌة

.المستهلك



سالمة وجودة األغذٌة

خلو األغذٌة، أو " سالمة األغذٌة"تعنً -

احتواءها على مستوٌات مقبولة ومأمونة، من 

الملوثات أو مواد الغش أو السموم الموجودة 

بصورة طبٌعٌة، أو أي مادة أخرى قد تجعل 

.  الغذاء ضارا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

خاصٌة مركبة “ جودة األغذٌة”ٌمكن اعتبار  -

لألغذٌة تحدد قٌمتها عند المستهلكٌن ومدى 

وباإلضافة إلى السالمة، تشمل . تقبلهم لها

القٌمة الغذائٌة؛ : خواص الجودة ما ٌلً

والخواص الحسٌة مثل المظهر، واللون، 

.والملمس، والمذاق؛ والخواص الوظٌفٌة



األغذٌةتلوث ومصادر أسباب 

كيفية تقميل التموثنوع التموث ومصدره
زالة األتربةالتربة الزراعية الغسيل الجيد وا 

استخدام مصادر مياه مطابقة لممواصفات وخالية مصادر المياه
من التموث

عدم وجود أي اتصال بين مصادر المياه والمجاري مياه المجارى
واالهتمام بغسل أيدى العاممين خصوصًا بعد 

استعمال دورة المياه
اإلهتمام بنظافة األماكن المحيطة بالمنشأةالهواء

إزالة أو التقميل من مصادر التموثالتموث البيولوجي والكيميائي



أسباب تلوث الغذاء

كيفية تقميل التموثنوع التموث ومصدره
زالة األتربةالتربة الغسيل الجيد وا 

مكافحتهاالحشرات والقوارض

استخدام مصادر مياه مطابقة لممواصفات وخالية الماء
من التموث

عدم وجود أي اتصال بين مصادر المياه والمجاري المجارى
واالهتمام بغسل أيدى العاممين خصوصًا بعد 

استعمال دورة المياه
اإلهتمام بنظافة األماكن المحيطة بالمنشأةالهواء



أسباب تلوث الغذاء

كيفية تقميل التموثنوع التموث ومصدره
التموث من 
المستودعات

نظافة المستودعات•
التخزين أو التبريد أو التجميد لألغذية سريعة التمف•

ضرورة مطابقة المستودعات لإلشتراطات الصحية•
ضرورة مطابقة المستودعات لقواعد النظافة العامة•

اتباع قواعد التصنيع الجيد•التصنيع واإلعداد
مراعاة الشروط الصحية القياسية أثناء اإلعداد والتصنيع•

مالئمة وثبات درجة حرارة الغذاء•أثناء التداول
مطابقة أماكن التداول لكافة االشتراطات الصحية•

الكشف الدوري عمى العاممين•



CODEXالدستور الغذائً 

هو المرجعٌة (  CODEX)  أو مدونة األغذٌة الدستور الغذائً -

العالمٌة للمستهلكٌن ومنتجً األغذٌة ومصنعٌها، والمرجع ألجهزة 

رقابة الجودة محلٌاً ودولٌاً وعلى صعٌد التجارة الدولٌة أٌضاً، وقد 

.م1961بدأ العمل فٌه منذ عام 

هو مجموعة من المواصفات الغذائٌة الدولٌة الموحدة التً أقرتها  -

جمٌع األغذٌة وٌغطً هذا الدستور . هٌئة الدستور الغذائً

وعالوة على . الرئٌسٌة، مصّنعة كانت أو شبه مصّنعة أو طازجة

ذلك، ٌشمل الدستور الغذائً المواد التً تستخدم فً تصنٌع 

المنتجات الغذائٌة لتحقٌق األهداف الرئٌسٌة المتوخاة، أي حماٌة 

.  صحة المستهلكٌن وتٌسٌر الممارسات النزٌهة فً تجارة األغذٌة

وتتعلق نصوص الدستور بنوعٌة األغذٌة من ناحٌة النظافة العامة -

المعاٌٌر المٌكروبٌولوجٌة، والناحٌة التغذوٌة، بما فً ذلك 

المضافات الغذائٌة، والعقاقٌر البٌطرٌة، ومبٌدات اآلفات، 

والملوثات، ووضع البٌانات على العبوات وعرضها، وطرق أخذ 

.العٌنات، وتحلٌل المخاطر



SPSاتفاقٌة تطبٌق تدابٌر الصحة والصحة النباتٌة 

إحدى اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة -
WTO  والتً وافقت علٌها جمٌع الدول

  .األعضاء

تحرر التجارة من خالل وضع تهدف إلى -
اإلجراءات التً تضمن صحة اإلنسان 

بحٌث وسالمة الغذاء والحٌوان والنبات 
تكون مبنٌة على أسس علمٌة سلٌمة وال 

 .التجارةتؤدي إلعاقة 

للدول الحق فً تطبٌق تدابٌر لحماٌة صحة -
اإلنسان والحٌوان والنبات بما ٌمشى مع 

.اإلتفاقٌةأحكام هذه 

عدم التمٌٌز عند استخدام ٌجب تطبٌق مبدأ -
.التدابٌر الصحٌة والصحة النباتٌة



Risk  المخاطر تقٌٌم ٌعتبر
Assessment المستوى وتحدٌد 

 االتفاقٌة، بنود أهم أحدالحماٌة من المناسب
 على الضارة اآلثار احتمال تقٌٌم به وٌقصد
 وجود عن الناشئة الحٌوان أو اإلنسان
 أو السموم أو الملوثات أو المضافة المواد

 فً للمرض المسببة العضوٌة الكائنات
 .األعالف أو المشروبات أو الغذائٌة المواد

 أو آفة انتشار أو وجود أو احتمال تقٌٌم أو
  .مستورد عضو بلد أراضً فً مرض



IPPC االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات

هً معاهدة دولٌة للصحة النباتٌة أنشئت عام -

، وتهدف إلى حماٌة النباتات المزروعة 1952

ًٌة عن طرٌق منع دخول اآلفات  والبر

.وانتشارها

بلغ عدد البلدان الموقعة على االتفاقٌة  -

وعلى البلدان الراغبة فً اإلنضمام  .ًبلدا181

إلى االتفاقٌة كأطراٍف متعاقدة أن تودع صكوك 

انضمامها عند المدٌر العام لمنظمة األغذٌة 

FAOوالزراعة لألمم المتحدة 



تقٌٌم المخاطر

عرف اإلنسان الخطر منذ أن خلقه هللا ولجأ إلى 

وحثت جمٌع وسائل عدٌدة لمواجهة المخاطر، 

، المخاطر وإدارتها تقٌٌماألدٌان اإلنسان على 

وفى القرآن الكرٌم دالئل كاملة على ذلك، ففً 

: تعالىٌقول قصة سٌدنا ٌوسف علٌه السالم 
﴿يوسف أ هيا الصديق أ فتنا يف س بع بقرات سامن يأ لكهن س بع جعاف وس بع 

ىل الناس لؼلهم   يؼلمون سنبالت خرض وأ خر ايبسات لؼىل أ رجع ا 

ال قليال مما  قال تزرغون س بع س نني دأ اب مفا حصدمت فذروه يف سنبهل ا 

ال قليال  يأ لكنتأ لكون مث يأ يت من بؼد ذكل س بع شداد  ما قدممت لهن ا 

 مث يأ يت من بؼد ذكل ػام فيه يغاث الناس وفيه حتصنون مما 

.صدق هللا الؼظمي .يؼرصون﴾



Riskوالمخاطر   Hazardالفرق بٌن الخطر  

hazard الخطر
، ولٌس معنى ضررالقدرة الشًء على إحداث 

ٌحدث ضررا " سوف"ذلك القول أن شٌئا ما 

أن " ٌمكن"ولكن ٌقال أنه تحت ظروف معٌنة 

وٌحدد "وأن الضرر هو كذا  ٌحدث ضرراً 

، وٌعتبر احتمال حدوث الضرر المحدد "الضرر

 .هو المخاطر المتعلقة بهذا المصدر من الخطر

قٌادة السٌارة: مثال

Riskالخطورة أو المخاطر 
.ناتج تأثٌر الخطر واحتمال وقوعهمحصلة 

ربط حزام األمان أثناء القٌادة: مثال



الخطورة والمخاطر فً سالمة األغذٌة

Hazards الخطورة
تواجد الملوثات البٌولوجٌة  والكٌمٌائٌة 

فًتتسببأنٌمكنفً البٌئة ، والتً 

والبٌئة الصحةعلىضارةصحٌةتأثٌرات

مقصودغٌرأومقصودبشكل 

Risks المخاطر

محصلة ناتج تأثٌر 

مخاطر الملوثات 

واحتمال وقوعها
Risk = Hazard X 

Probability



أساسٌات تقٌٌم المخاطر

الحقائقعلىمعتمداً التقٌٌمهذاٌكونأن(1)

.العلمٌةواألسس

تقٌٌموظٌفةبٌنتفرقةهناكتكونأن(2)

.المخاطروإدارةالمخاطر

بروتوكول أو تنظٌمىلهٌكلطبقاً ٌنفذأن(3)

وتوصٌفوتعرٌفضالعرَ بٌانٌشمل

التعرضمصادر وتقٌٌمالخطرمصادر

 .المخاطرووصف

والتىالمقدرةالمخاطروصفشامالً (4)

.النهائىالناتجهًستكون

واضحاً المخاطرتقٌٌمتنفٌذٌكونأن(5)

.وشفافا



2أساسٌات تقٌٌم المخاطر 

مثلالمخاطرتقٌٌمعنتنشأقدالتىاألعباءتحدٌد (6)

وتوصٌفتأثٌرهاوتحدٌدوالوقتوالمواردالتكالٌف

 .المحتملةتتابعاتها

وتوقعالحدوثاحتماالتوصفعلىٌحتوىأن (7)

عملٌةأثناءالمخاطرحدوثفً Uncertainityالشك

.التقٌٌم

بطرٌقةوتجمٌعهاالبٌاناتتدوٌنعملٌةتتمأن (8)

إلىالمخاطرفًالشكتوقعاتٌقلل من بماوجٌدةدقٌقة

 .األدنىحدال

توافرتوكلمادورٌةبصفةالمخاطرتقٌٌمإعادة (9)

 .الحقةمعلومات



أهداف تقٌٌم المخاطر

مخاطر الملوثات البٌئٌة تقٌٌم -

–المبٌدات -الملوثات البٌولوجٌة )

(.الملوثات الصناعٌة

عدم التأكد أو عدم الٌقٌن تقٌٌم فرص -

للنتائج

للمادة استعراض أوساط التعرض -

الغذاء –المٌاه –الهواء )الكٌمٌائٌة 

(بٌئة العمل–

إمداد متخذي القرار بالمعلومات  -

.الخاصة بالمخاطر المختلفة المتوقعة



HACCPنظام الهاسب 

من استخدام نظام   بدالً للتحكم بالمخاطر  نظام إداري-

الفعل أو نقاط التفتٌش لإلقالل من المخاطر فً  لردود

.الغذاء

، ابتداء مراحل إنتاج الغذاءٌصمم الهاسب لٌشمل  -

من الزراعة والحصاد و التكرٌر و التصنٌع و التوزٌع 

 .والبٌع إلى تحضٌر الطعام لالستهالك النهائً

: وهًثالثة أنواع من المخاطر ٌركز الهاسب على -

المخاطر البٌولوجٌة، المخاطر الكٌماوٌة والمخاطر 

 (.المادٌة)الفٌزٌائٌة 

فً نظام المخاطر البٌولوجٌة أكبر االهتمام تلقى -

الهاسب، وهو موجود وبنسبة عالٌة من الشدة و 

  .الحدوث الفعلً

 



المبادئ السبعة للهاسب

.إجراء تحلٌل للمخاطر:   1  المبدأ

تحدٌد نقاط التحكم الحرجة :   2  المبدأ

.وضع الحدود الحرجة:   3  مبدأ

.وضع إجراءات الرقابة:   4  المبدأ

.وضع اإلجراءات التصحٌحٌة:   5  المبدأ

.وضع إجراءات التحقق:   6  المبدأ

وضع إجراءات حفظ السجالت :   7  المبدأ

.والتوثٌق



مقدمة تقٌٌم المخاطر الكٌمٌائٌة
 Chemical Risk assessment

المخاطرٌلزم تقٌٌم

المحتملة غٌر الكٌمٌائٌة

المرغوبة فً األغذٌة 

خالل فترة زمنٌة معٌنة 

بغرض االستخدام اآلمن 

.للغذاء
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1مخاطر المواد الكٌمٌائٌة 

تعرف المادة الكٌمٌائٌة كما هو معتمد فً أغلب 

من جدول األعمال ( 19)االتفاقٌات الدولٌة والبند 

تشمل المواد الكٌمٌائٌة للقرن الحادي والعشرٌن بأنها 

المستخدمة فً الصناعة والزراعة والكٌماوٌات 

ٌواجه . الطبٌة واالستهالكٌة ومضافات األغذٌة

متداولو المواد الكٌمٌائٌة فً المواقع اإلنتاجٌة، أو 

، العدٌد من المخاطرالصناعٌة، أو البحثٌة والتعلٌمٌة 

طبٌعة العمل، كما ترجع إلى وترجع فً أغلبها إلى 

طبٌعة وصفات المواد الكٌمٌائٌة وكٌفٌة التعامل معها 

أثناء عملٌات االنتاج واالستخدام والنقل والتخزٌن 

والتخلص النهائً منها كنفاٌات، وكذلك حوادث 

االنسكابات والكوارث األخرى التً قد تحدث فً مكان 

.. العمل
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2مخاطر المواد الكٌمٌائٌة 

، فجمٌع ال توجد مادة آمنةٌمكن القول أنه 
المواد الكٌمٌائٌة قد تكون سامة وقادرة 
على إحداث أذٌة أو تأثٌر غٌر مرغوب 

على صحة الفرد وبدرجات مختلفة، 
بخصائص المادة الكٌمٌائٌة وٌرتبط ذلك 

وجرعة التعرض وطرٌقة دخول المادة إلى 
ومقاومة الشخص وتأثٌرات المواد  الجسم

عند التعرض المشترك  الكٌمٌائٌة االخرى
، وهذه العوامل مجتمعة ٌمكن أن تؤثر لها

.  على خطورة وسمٌة المادة



تصنٌف المواد الكٌمٌائٌة حسب  الخطورة

اتٌةذالخطورة ال: أوالً 

المواد القابلة أ-

لالشتعال

المواد القابلة  ب-

لالنفجار

المواد المؤكســدةت-

المواد األكــالـةث-

  المواد الفعالة كٌمٌائٌاً ج-

الخطورة الصحٌة: ثانٌاً 

المواد المهٌجةأ-

المواد المحسسةب-

المواد المثبطةت-

المواد الخانقةث-

المواد المسرطنةج-

المواد ذات السمٌة ح-

الجهازٌة

المواد المطفرةخ-

المواد الماسخةد-

الخطورة البٌئٌة: ثالثاً 

تلوث الهواء. أ

تلوث المٌاه. ب

تلوث التربة. ج

تلوث الغذاء. د



POPsالملوثات العضوٌة الثابتة 

الثبات خصائص لها الكٌمٌائٌة مجموعة من المواد -

فً أنسجة معظم الكائنات الحٌوي تراكم الالتحلل و عدمو

.الحٌة عن طرٌق الغذاء والشراب والتنفس

تنتقل عن طرٌق الهواء والماء واألنواع المهاجرة عبر -

حٌث  الحدود الدولٌة وتستقر بعٌداً عن مكان اطالقها

تتجمع فً النظم االٌكولوجٌة األرضٌة والمائٌة وتؤدي 

إلى تسمم اإلنسان والثروة الحٌوانٌة مسببة أمراضاً 

  .عدٌدة

ثنا عشر إن هناك أال السامة إالعدٌد من المركبات  تضم -

كثر سمٌة وخطراً النتشارها الواسع مركبا منها هً األ

الدستة فً البٌئة وكائناتها وهً التً ٌطلق علٌها اسم 

.والتً قد تشمل المبٌدات والملوثات الصناعٌة القذرة



المواد  المشعة

تتنوع مصادر المواد  المشعة وفقاً لنوع العملٌات 

التصنٌعٌة التً تنجم عنها تلك المواد ، ومن تلك 

:المصادر ما ٌلً

 محطات القوى النووٌة.

 جمٌع عملٌات ومراحل دورة الوقود النووي.

  استخراج الخامات النووٌة، مثل الٌورانٌوم

.والثورٌوم

  ًاستخدام النظائر المشعة فً البحث العلمً وف

.الصناعة والتعدٌن والزراعة

 الطب النووي بما فٌه التشخٌص والعالج.

 إنتاج العقاقٌر والمصادر المشعة.



المواد  المنزلٌة الخطرة

تعد بعض المنتجات المستخدمة فً المنازل 

أكالة أو خطرة حٌث قد تحتوي على مكونات 

ٌّجة أو سامة أو  منفجرة أو قابلة لاللتهاب أو مه

وتتضمن هذه المنتجات . ذي فاعلٌة إشعاعٌة 

دهانات ومواد دٌكور ومذٌبات، ومواد تنظٌف، 

ومبٌدات للفطرٌات ومبٌدات حشرٌة، ومواد 

.  للعناٌة بالنباتات، ومواد للسٌارات وغٌرها

ف المواد  الكٌمٌائٌة الخطرة  وٌمكن أن نعرِّ

جزء من منتج كٌمٌائً " المنزلٌة على أنها 

عن ( متبقٍ )منزلً متخلف لست بحاجة له 

االستخدام أو غٌر قابل لالستخدام أو غٌر 

".مرغوب به وٌراد التخلص منه 



بعض المصطلحات الهامة ذات العالقة بالسمٌة

وٌمكن معملٌا قٌاس شدة السمٌة 

  LD50أو   LD50باستخدام مقٌاس 

تركٌز المادة الذي ٌقتل أو ٌضر )

من مجموع الكائنات الحٌة % 50

، بحٌث تزداد السمٌة كلما (المعرضة

. تناقصت هاتٌن القٌمتٌن



Dose الجرعة وتقدٌر الجرعات

م، جمل)الجرعة عبارة عن كمٌة  -

(مل

ٌتضمن تقدٌر الجرعات التكرار  -

(ٌومٌاً / مرات 4م، جمل 10)

الكمٌة المقدمة–جرعة التعرض  -

الكمٌة –الجرعة الممتصة  -

الممتصة فعالً 



وحدات التركٌز

الكتلة لكل حجم

mg/m3
(رام لكل متر مكعبجمل) 

ug/m3
(رام لكل متر مكعبجمٌكرو) 

ng/m3
(رام لكل متر مكعبجنانو ) 

PPM :جزء أجزاء من مادة لكل ملٌون

PPB : جزء بلٌونأجزاء من مادة لكل

  PPT :أجزاء من مادة لكل ترٌلٌون جزء



LC50  &LD50بعض قٌم    



-Lowest-observed-

adverse-effect level 

(LOAEL)

أقل تاثٌر غٌر مرغوب ٌمكن 

مشاهدته عند التعرض للمادة 

الكٌمٌائٌة

-No-observed-adverse-

effect level (NOAEL):
أكبر جرعة أو تركٌز للمادة الكٌمٌائٌة تنتج تأثٌراً 

. سالباً غٌر ملحوظ لدى األفراد المعرضٌن للمادة

تعتبر حجر األساس لتقٌٌم خطورة الخطورة، وإٌجاد 

.المستوٌات المحتملة للتعرض البشري



MTD        

أعلى جرعة مقبولة

RfD         

  الجرعة الٌومٌة اآلمنة لجمٌع           = الجرعة المرجعٌة 
األفراد تقرٌباً 

(NOEL)(NOAEL)

أعلى جرعة فً التجربة ولم تؤدي إلى أي أثر ملحوظ-

(LOEL)(LOAEL)

أقل جرعة أحدثت أثر معاكس ملحوظ-



نشكر لكم 

حسن 

االستماع


