
Ninth Dubai International Food Safety Conference (DIFSC)

9th Nov 2014

Enhancing the Inter-Arab Trade: 

The Integrated Chain to Boost the Food Safety Culture 

Among Authorities, Industry and Society

Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA)

Dr. MARIAM HARIB SULTAN AL YOUSUF

Executive Director of Policy and Regulation Sector, 

Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA), UAE



2014نوفمبر  10

:البٌنً العربً تعزٌز التبادل التجاري 

لبناء ثقافة السالمة الغذائٌة فٌما المنظومة المتكاملة  " 

"بٌن الحكومة والصناعة والمجتمع

مرٌم حارب سلطان الٌوسف .د

المدٌر التنفٌذي لقطاع السٌاسات واألنظمة

جهاز أبوظبً للرقابة الغذائٌة



مقدمة
المستهلكٌن صحة لحماٌة ضروري أمر التجارة فً تدخل التً الغذائٌة السلع سالمة ضمان إن.

نظم لتعزٌز والمصدرة المستوردة البلدان من كل على كبٌرة التزامات الحاضر الوقت فً األغذٌة تجارة تفرض 

 أقرتها التً العلمٌة التوجٌهٌة والخطوط والمبادئ المخاطر تقٌٌم إلى استنادا   لدٌها المطبقة األغذٌة على الرقابة

.العالمٌة واالتفاقٌات المنظمات

 لدى والمسؤولٌات االلتزامات زٌادة إلى أدى وإنتاجها تصنٌعها وطرق باألغذٌة المستهلكٌن اهتمام تزاٌد إن 

 حركة تسٌهل ذاته الوقت وفً األغذٌة سالمة وضمان المستهلك حماٌة تجاه تحملها الواجب الرقابٌة السلطات

.التجارة

تمنح جدٌدة تجارٌة فرص على والحصول الغذاء طرٌق عن المنقولة األمراض خفض على العمل إمكانٌة إن 

 المعاٌٌر تطبق التً البلدانف .بها الخاصة األغذٌة مراقبة نظم لتعزٌز كبٌرا حافزا العالم أنحاء جمٌع فً الحكومات

.سهولة أكثر بشكل الغذائٌة المنتجات تصدٌر على قادرة األغذٌة لسالمة الدولٌة



خطوط توجٌهٌة لضمان سالمة األغذٌة وجودتها، مستهدفة السلطات الوطنٌة المعنٌة بضمان 

سالمة األغذٌة وجودتها

والزراعةاألغذٌةمنظمةو العالمٌةالصحةمنظمة

 FAO / WHO



ضمان سالمة وجودة األغذٌة: منظمة الفاو

أهداف البرنامج الوطنً للرقابة على األغذٌة 

حماٌة صحة المستهلك 1.

حماٌة رغبة المستهلك2.

دعم تجارة المنتجات الغذائٌة  3.



المبادئ والعناصر الرئٌسٌة لتقوٌة النظم الوطنٌة للرقابة على األغذٌة

 إلى المائدةوالشامل من المزرعة متكامل المفهوم تبنً النهج  وال

  ئًالوقاالنهج  باتباعالحد من المخاطر 

 للتعامل مع المخاطر لطوارئوضع خطط وإجراءات ا

 الحقائق العلمٌةعلى المبنً إدارة المخاطر وضع االستراتٌجٌات و

 على تقٌٌم المخاطرالمبنٌة ولوٌات تحدٌد األ

 التعاون وتعزٌز مبدأ المسئولٌة المشتركة بٌن الشركاء

  االنفتاح والشفافٌة



السالمة الغذائٌة قضٌة عالمٌة هامة

للرقابة الغذائٌة 

.  ملٌون شخص بسبب الغذاء والمٌاه الملوثة”  1.8” عدد الوفٌات سنوٌا حوالً  -
Ref: WHO- five keys publication 2006 )   )

.   مرض فً العالم ٌنقل بواسطة الغذاء 200أكثر من  -
Mead ,P.S., et al ,food-related illness and death-USA/vol.5, no 5- 1999 )

.األطفال والحوامل وكبار السن أكثر عرضة لإلصابة بهذه األمراض -

(.التقٌؤ–األم المعدة –اإلسهال )مخاطر صحٌة ناجمة عن الغذاء الملوث   -

.  من حاالت اإلصابة المنقولة بالغذاء تؤدي إلى مشاكل صحٌة طوٌلة األمد%  3 -

(   ( WHO -2006( القلبأمراض  -الجهاز التنفسً -السكر–السرطان  -المفاصلالتهاب )   

.  تبعات وتأثٌرات اقتصادٌة سلبٌة بسبب الغذاء والمٌاه الملوثة -



زٌادة عبء األمراض التً تنقلها األغذٌة ومصادر األخطار الجدٌدة والناشئة المنقولة  -

.بواسطة األغذٌة

.سرعة تغٌر تقنٌات إنتاج األغذٌة وتجهٌزها وتسوٌقها -

.وضع نظم للرقابة الغذائٌة تكون مستندة إلى العلم وتركز على حماٌة المستهلكٌن -

.التجارة العالمٌة فً األغذٌة وضرورة تنسٌق مواصفات سالمة األغذٌة وجودتها -

.عدم كفاٌة القدرات الفنٌة والمؤسسٌة واإلدارٌة لمراقبة األغذٌة -

.تغٌر أنماط العٌش بما فً ذلك سرعة توسع المدن -

.تزاٌد وعً المستهلكٌن بقضاٌا سالمة األغذٌة وجودتها-

الغذائٌة السالمة بقضاٌا المتعلقة التحدٌات أبرز



ضمان سالمة الغذاء

سالمة الغذاء مسئــوليـة الجميع

الصناعةالحكومةالمجتمع



سالمة الغذاء مسئولٌة الجمٌع 

 ضمن المتداولة األغذٌة وجودة سالمة ضمان فً الشأن أصحاب من العدٌد ٌشترك•

.للمستهلك وصوال المزرعة من بدءا الجمٌع ٌتقاسم حٌث التجاري، التبادل إطار

 من العدٌد بٌن تعاون قٌام ٌستدعً ومصالحهم المستهلكٌن صحة حماٌة ضمان إن•

 فً األفراد ٌلعب إذ .المجتمع وأفراد الغذائٌة الصناعات وقطاع الحكومٌة الجهات

 وتخزٌنها تداولها وضمان الصحٌة الغذائٌة األنماط اختٌار فً خاصا دورا المجتمع

صحتهم لحماٌة مالئم نحو على

 توزٌعها أصبح التً الغذائٌة التجارة عولمة وبسبب األغذٌة صناعات تطور بسبب•

 الجهات بٌن اإلستراتجٌة الشراكة مبدأ تعزٌز من بد ال واقتصادٌا جغرافٌا   ٌتغٌر

.كافة المجتمع وشرائح الغذاء بأعمال العالقة ذات المؤسساتو الحكومٌة



منظمة التجارة العالمٌة

تدابٌر اتفاقٌة الصحة والصحة النباتٌةتطبٌق 
1995 

معاٌٌر هٌئة الدستور الغذائًمواصفات و



اعتبارات دولٌة فً قضاٌا السالمة الغذائٌة

  ضرورة إلى أدى قد العالم مستوى على واألعالف األغذٌة توزٌع نطاق وتوسع التجارة تدفق تزاٌد

 أنه حٌث باألغذٌة المنقولة األمراض انتشار لتفادي العملٌات هذه تحكم وشروط ضوابط وجود

 تحددها التً الشروط فإن (IHR) الدولٌة الصحٌة اللوائح علٌها تنص التً االلتزامات إلى باإلضافة

  النباتٌة والصحة الصحة تدابٌر بتطبٌق الخاص العالمٌة التجارة منظمة كاتفاق التجارٌة االتفاقات

(SPS)، التجارة أمام التفنٌة الحواجز بشأن واالتفاق (TBT) الراغبة للدول أساسٌا عنصرا تعتبر 

:وااللتزامات الشروط هذه ومن .األغذٌة تجارة تبادل فً

 التً الدولٌة المواصفات مع متماشٌة وأنها سلٌمة علمٌة مبادئ إلى تستند الرقابٌة األنظمة أن•

.الغذائً الدستور هٌئة وضعتها

 .التجارة أمام عائقا الغذائٌة السالمة بشأن الحكومٌة التدابٌر تشكل ال أن•

من "مبدأ القدرة على تبٌان وجود عملٌات رقابة وطنٌة متكاملة على األغذٌة تماشٌا مع  •

  .التجاريأمر ضروري لتعزٌز التبادل “ المزرعة إلى المستهلك



دور ومسؤولٌات الجهات الحكومٌة

 وحماٌة الغذاء بسالمة الخاصة الهامة المسائل تعالج مسؤولٌات الحكومٌة الجهات عاتق على تقع

:أهمها التجارة، وتسهٌل ومصالحهم، المستهلكٌن صحة

الغذائٌة بالسالمة الصلة اتذ السٌاسات إعداد1.

 السلسلة مراحل مختلف فً الشأن أصحاب التزامات تبٌن ،ومالئمة شفافة تشرٌعات وتوفٌر إعداد .2

.األغذٌة على بالرقابة المعنٌة السلطات وادوار صالحٌات وكذلك الغذائٌة

 المتطلبات مع متسقة تكون وأن المخاطر تحلٌل مبدأ على قائمة األغذٌة على رقابٌة أنظمة بناء .3

.الدولٌة

 التحقق إلى الشرطً النظام من والتوجه الغذائٌة المنشات على الرقابٌة األنظمة وتقوٌة تعزٌز .4

 .بالمنشأة المطبقة واالجرءات العملٌات على والتدقٌق

.الغذاء وحوادث المخاطر عن لإلبالغ فعالة آلٌة وجود .5



دور ومسؤولٌات الجهات الحكومٌة: تابع

تقدٌم المعلومات والتعلٌم وتقدٌم المشورة ألصحاب الشأن .6

.األغذٌة فً للعاملٌن تدرٌبٌة برامج توفٌر -

.للمجتمع االستهالكً الوعً نشر-

   العالقة أصحاب مع الشفافٌة و التواصل ضمان .7

 رصدها عملٌات ٌدعم لألغذٌة المعتمدة الرسمٌة  المختبرات وجود .8 

.ومراقبتها



األعالف

اإلنتاج النباتً

اإلنتاج الحٌوانً

التخزٌن

التصنٌع النقل
التوزٌع

بٌع الجملة

بٌع التجزئة

التموٌن

الرقابة التشرٌعٌة - من المزرعة إلى المائدة



دور ومسؤولٌات قطاع الصناعات الغذائٌة

.للمجتمع سلٌمة أغذٌة إنتاج -1

.باألغذٌة الخاصة التشرٌعات تحددها التً والمتطلبات االشتراطات تطبٌق -2

األغذٌة سالمة إدارة أنظمة تطبٌق -3

 عند الغذاء سالمة لضمان األولً لإلنتاج بالنسبة الجٌدة الزراعٌة الممارسات تطبٌق -4

.لألسواق وصوله

  .الغذائٌة منتجاته على استرداد و تتبع أنظمة وجود -5

.للمجتمع المضللة غٌر المعلومات توفٌر -6

 إلٌها تدعو التً واألنظمة القوانٌن مشارٌع على االختصاصٌة المشورة تقدٌم فً المشاركة -7

   .الغذاء سالمة ضمان فً المعنٌٌن الشركاء أهم أحد باعتبارهم الدولة



 سالمة موضوع فً األساسٌة الحلقات أهم أحد (المستهلك) المجتمع أصبح

 :أهمها المسؤولٌات من العدٌد عاتقه على ٌقع إذ األغذٌة،

(المستهلك) المجتمع دور ومسؤولٌات الجهات 

 الغذاء سالمة لضمان سلٌم بشكل وتطبٌقها بالغذاء التداول فً الصحٌة الممارسات إتباع1.

.الغذاء تداول عند للشرب صالحة مٌاه استخدام2.

وتعلٌمات التجهٌز للتعرف على مكونات وصالحٌة المادة الغذائٌة الغذائٌة البطاقة قراءة 3.

.وطرق حفظها

.   األغذٌة عند التسوق وفق حاجاته وإمكانٌات التخزٌن المتاحة لدٌه فً المنزلاختٌار 4.

التوعوٌة و التثقٌف  5.

مع الجهات الرقابٌة واإلبالغ عن الممارسات غٌر الصحٌة أو المنتجات الضارة التواصل 6.

.والمخالفة



....دولة عضو فً االتحاد األوربً  28عدد 



....دول مختلفة ...... االتحاد األوربً…

 ثقافات مختلفة

 بداٌات و أوقات مختلفة

 أنظمة تشرٌعٌة مختلفة

 تصورات و توجهات مختلفة حول السالمة الغذائٌة

أولوٌات مختلفة

 رغبات و مصالح مختلفة



تحت المجهر :الرقابة على سالمة الغذاء فً االتحاد األوروبً

هٌئة سالمة الغذاء األوروبٌة

 تشرٌعات السالمة الغذائٌة

قانون الغذاء العام

نظم الرقابة الوطنٌةالعام لطار اإل

معلومات المستهلك

ًالبعد الدول

2000األوروبً فً سالمة األغذٌة  تحادالا سٌاسة



تعزٌز ثقافة السالمة الغذائٌة فً االتحاد األوروبً

توافق التشرٌعات الغذائٌة على مستوى االتحاد األوروبً

ة   ٌالرقاباألنظمة تكافؤ 

توافق هٌاكل االستجابة للطوارئ

التتبع -الشفافٌة  -االنفتاح 

سٌاسة سالمة األغذٌةأساسً لعم ااطر دخالتقٌٌم العلمً للم



توافق للرقابة الغذائٌة الرسمٌة لالتحاد األوروبً

2004/882الئحة االتحاد األوروبً 

 ضوابط لضمان التحقق من االمتثال لقانون الغذاء

.واألعالف وقواعد الصحة والرفق بالحٌوان

فً األغذٌة سالمة على والسٌطرة لتحكم آلٌاتا 

 عٌن فً آخذٌن ،الغذائٌة سلسلةال مراحل كافة

 العادلة الممارسات تضمن التً القواعد االعتبار

.المستهلكٌن مصالح وحماٌة التجارة فً



التنسٌق بٌن االتحاد األوروبً فً تقٌٌم المخاطر 

   دور هٌئة سالمة الغذاء اإلٌرلندٌةEFSA  تقٌٌم واإلبالغ الهو

على كافة المخاطر المرتبطة بالسلسلة الغذائٌة

  توفرEFSA   ًاالتصاالت المالئمة، المتوافقة والدقٌقة وف

الوقت المناسب حول قضاٌا سالمة الغذاء لجمٌع أصحاب المصلحة 

وتقٌٌم الهٌئة للمخاطر الخبرة العلمٌة  سعلى أسالمبنٌة والجمهور

  تعملEFSA  فً تعاون وثٌق مع الدول األعضاء فً االتحاد

األوروبً

وروبٌةهٌئة سالمة الغذاء األ



حرٌة حركة التجارة لها مزاٌا متعددة 

اختٌارات اكثر للمستهلك

ًتنافس حقٌق

 تنوع فً األغذٌة

 توفر أغذٌة اقل سعرا

تشرٌعات كفؤة



مجلس التعاون الخلٌجً

القٌادة التواصل التكامل

السالمة                   الغذائٌة



تعزٌز ثقافة السالمة الغذائٌة

العمل المشترك

 توحٌد التشرٌعات والمواصفات الخلٌجٌة

تطوٌر و تكامل األنظمة الرقابٌة المتكافئة

مقترح وحدة تقٌٌم المخاطر

الطرٌق إلى السالمة الغذائٌة



التشرٌعات 
الغذائٌة

  التموٌل
راالستثما

 المسوحات
ئٌةالغذا

عناصر بناء نظم 

سالمة األغذٌة

ت التفتٌش خدما
الغذائً

رصد األمراض 
المنقولة باألغذٌة

خدمات المختبرات

إدارة الرقابة على 
األغذٌة

عناصر بناء نظم سالمة األغذٌة

تنمٌة القدرات 

البشرٌة

 علٌموالت معلوماتال

 واصلوالت ثقٌفوالت



  شوطا كبٌرا فً التبادل التجاري فً مجال األغذٌةشوطا اإلمارات العربٌة المتحدة قطعت لقد ،

وعملت على تعزٌز وتطوٌر السالمة الغذائٌة بما ٌعود بالنفع على المجتمع وٌعزز البٌئة االستثمارٌة 

والتجارٌة داخل الدولة

 العالمً لمنطقة  التجارةالمركز االول على مؤشر تمكٌن العربٌة المتحدة  اإلمارات تبوأت دولة

بٌن  22بٌن الدول المصدرة عالمٌا  والمركز  17عالمٌا  و  16الشرق االوسط وشمال أفرٌقٌا و 

 .2013الدول المستوردة للعام 

 أتمت التحضٌرات واالستعدادات الالزمة لتطبٌقها  :التجارةلتطبٌق اتفاقٌة تٌسٌر  اإلماراتجاهزٌة

.من الناحٌة القانونٌة واإلجرائٌة، وخصوصا  فً مجال اإلجراءات الجمركٌة

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة



 تقوم هٌئة اإلمارات للمواصفات والمقاٌٌس بتنظٌم وضع وتحدٌث وتبنً المواصفات القٌاسٌة واللوائح

الفنٌة الوطنٌة لكافة السلع الزراعٌة والغذائٌة لبناء مرجعٌة علمٌة ٌتم التقٌد بها على المستوى 

. الوطنً

 التعامل مع قضاٌا سالمة األغذٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة على المستوى االتحادي من ٌتم

. خالل حزمة متكاملة من القوانٌن والتشرٌعات التً تغطً العملٌات اإلنتاجٌة والتجارٌة

 تضع وزارة البٌئة والمٌاه المعاٌٌر والسٌاسات والتشرٌعات واالستراتٌجٌات الوطنٌة الزراعٌة بشقٌه

واألنظمة الرقابٌةالغذاءالحٌوانً والنباتً باإلضافة إلى مجال سالمة 



دولة اإلمارات العربٌة المتحدةدولة اإلمارات العربٌة المتحدة
جهاز أبوظبً للرقابة الغذائٌة

من شأنه تطوٌر ثقافة سالمة األغذٌة المشترك فً المجتمع"نهج شامل 

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -أبوظبً إمارة 



عمل التخطٌط االستراتٌجً فً حكومة أبوظبًإطار  
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المبادرات اإلستراتٌجٌة

أولوٌة 18

مخرج 76

هدف 17 

الرؤٌة

التوافق والترابط

األجندة العامة

األهداف

المخرجات 

الحكومٌة

إستراتٌجٌة 

الجهاز

وتطوٌر اقتصاد مستدام ومنفتح وتنافسً عالمٌا  .. بناء مجتمع آمن  

التنمٌة االجتماعٌة
سكان أصحاء قادرٌن 

على المساهمة بفعالٌة 

فً المجتمع

االستدامة البٌئٌة

المحافظة على 

سالمة وأمن 

المجتمع

بٌئة نظٌفة وآمنة 

ومستدامة

التنمٌة البٌئٌة 

المستدامة لقطاع 

الزراعة
ضمان سالمة الغذاء

تأمٌن إمدادات 

الغذاء لإلمارة
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برنامج تدرٌب وتصرٌح 

المتعاملٌن باألغذٌة

EFST

نظام إدارة سالمة األغذٌة 
المبنً على نظام تحلٌل 

  الهاسب)المخاطر 
HACCP)  

بناء القدرات البشرٌة

 واصلوالت ثقٌفوالت علٌموالت معلوماتال

سٌاسة الزراعة وسالمة 
الغذاء

سٌاسة تسجٌل وتعرٌف  
الحٌوانات

 التشرٌعات الغذائٌة

والزراعٌة مختبرات معتمدة عالمٌا 

UKAS 
ACCREDITED

التفتٌش الغذائً

نظام الرقابة على األغذٌة 
المستوردة المبنً على درجة 

الخطورة الصحٌة  

RBS

نظام الرقابة على األغذٌة فً 
األسواق المحلٌة

RBS- Local Market

إدارة الرقابة 

على الغذاء 

إمارة أبوظبً

الحكومية للرقببة على األغذية ةنظماأل



النموذج التشرٌعً إلمارة أبوظبً
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المواصفات

العالمٌة

المواصفات
اإلماراتٌة

الجهة التشرٌعٌة

فً أبوظبً

التحقق

المطابقةتقٌٌم 

ن
ستهلكو

الم

تجارة مواد غذائٌة 

آمنة ومالئمة

تصنٌع الغذاء

تخزٌن ونقل 

الغذاء

تجارة التجزئة 

وتموٌن الغذاء

الموردونالغذاء

اإلجراءات األولٌة

بائعوا 

المواد 

الغذائٌة





عولمة تجارة األغذٌة

ساعة 24واردات األغذٌة من كل أنحاء العالم فً 



...سوٌا  لنعمل 

Outside Outside

Inside

توحٌد التشرٌعات و المواصفات 

 المتبادلبناء األنظمة الرقابٌة المتكافئة واالعتراف 
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سالمة الغذاء مسئــوليـة الجميع


