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...سؤال   

 

ما المطلوب لخلق منظومة سالمة غذاء 

 ناجحة ومتكاملة ؟ 
. 



 من أهم المكونات األساسية لمنظومة سالمة الغذاء

1 

•  هدف واضح وقابل للتحقيق

•  حزمة متكاملة من التشريعات واللوائح

2 

• ورقابية فاعلة تعمل باحتراف جهات تنظيمية   

•  جهات تقييم حيادية تعمل بكفاءة 

3 

•  وعي جماهيري وسلوكي 

•  تطوير مستمر



 !!!ومن هنا كان التحدي
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!!!وهنا  

يبرز دور وأهمية •

مختبرات فحص 

واختبار األغذية 

في دعم اتخاذ 

القرار بمنظومة 

 سالمة الغذاء بدبي



2010لسنة 2النظام رقم    

أصدر المجلس التنفيذي إلمارة دبي •

والذي نص  2010لسنة ( 2)النظام رقم 

علي أن تحصل  كل جهات منح 

الشهادات وجهات التفتيش والمختبرات 

 العاملة في إمارة دبي علي االعتماد



2010لسنة 2النظام رقم    

وبذلك أصبح االعتماد إجباريا داخل •

إمارة دبي لكل جهات تقييم المطابقة 

والتي تعمل في حقل الصحة والسالمة 

والبيئة والتي تشمل بالطبع مختبرات 

 فحص األغذية



 ونشأت

إدارة اعتماد تقييم 

 المطابقة

 ببلدية دبي



 تطور الكيان القانوني لإلدارة

2002 2005 2008 2010 1 2 3 4 

تشكلت إلادارة من قسم 
 –الاعتماد واملقاييس 

بإدارة مختبر دبي املركز  
حيث تم فصل نشاط 
الاعتماد عن نشاطات 

تقييم املطابقة لدى إدارة 
مختبر دبي املركزي في 

بغرض  2002فبراير 
تحقيق الحيادية 

والاستقاللية لقرارات 
الاعتماد وللبدء في تحقيق 
متطلبات الاعتراف الدولي 

 .بخدمات الاعتماد

القرار  2005صدر في مايو 
لسنة  52التنظيمي رقم 

استحداث "بشأن  2005
مركز اعتماد تقييم 

"  املطابقة في بلدية دبي
من قبل الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي، والذي 

أصبحت أصبح املركز 
إدارة مستقلة ضمن 

بلدية دبي تتبع مباشرة 
 .إلى املدير العام

 إلعادة هيكلة بلدية 
ً
وفقا

، أصبح 2008دبي في سنة 
مركز اعتماد تقييم 

املطابقة إدارة مستقلة 
 
ً
مرتبطة هيكليا وتنظيميا

بمدير عام البلدية 
 ملتطلبات 

ً
تحقيقا

 .الحيادية

صدور النظام رقم 
لتنظيم أعمال  2/2010

جهات تقييم املطابقة 
العاملة في إمارة دبي، 

والذي شكل نقلة نوعية 
ألعمال الاعتماد باإلمارة 

 .والدولة



 الهيكل التنظيمي
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 وإقليميا 
ً
 العضوية  دوليا

15 

2008 2015 2006 2005 2011 2016 2012 

 اعتماد مواصفات الحالل

Dubai Accreditation Department ©DAC 

2016 2013 

املنظمة الدولة العتماد 
 املختبرات وجهات التفتيش

املنتدى الدولي العتماد  
 جهات منح الشهادات

منظمة الاعتماد لدول 
 املحيط الهادي



2009 • Full member & signatory of  ILAC MRA in the field of Testing, Calibration & 
Medical 

2012 • DAC is the first recognized Accreditation Body in the Arab region, for the field 
of Inspection (ISO/IEC 17020). 

2012 • Member in Halal Accreditation Committee in Standards & Metrology 
Institute for Islamic Countries (SMIIC) 

2013 • Full member & signatory of  IAF/PAC MLA in the field of Certification (ISO 17021 
- QMS & EMS). 

Amina Ahmed 16 Dubai Accreditation Department June 2015 

 الاعترافات الدولية



Amina Ahmed Dubai Accreditation Department  June 2015 17 I 

 النمو املضطرد في اعتماد جهات تقييم املطابقة

2011 2012 2013 2014 2015 

في املنطقة( 1)الرقم   
01 

350 146 
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 الاعتراف الدولي

 العتماد الدولية املنظمة من كل بموجبها تمنح دولي اعتراف اتفاقية

 بكفاءتها الاعتراف IAF  لالعتماد الدولي واملنتدى (ILAC) املختبرات

 الكفاءة معايير  بأعلى الاعتماد هيئة التزام على الدليل وتمثل

 .17011 س ي إي أي/أيزو  الدولية الاعتماد ومتطلبات

 

 تقييم وجهات الاعتماد لهيئة تقييم عملية بعد الاعتراف يمنح

  كفاءتها من والتأكد املعتمدة املطابقة
ا
 املطبقة املواصفة حسب كال

 .بها
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 الانجاز

 سبق دولي باجتياز تقييم الاعتراف الدولي بدون حاالت عدم مطابقة



 رقم الدولة

 1 اإلمارات

 2 قطر

 3 السعودية

 4 الكويت

 5 عمان

 6 البحرين

 7 مصر

 8 اليمن

 9 األردن

 10 الهند

 11 مالديف

 12 ايطاليا

 13 بريطانيا

 14 تركيا

 15 بالروسيا

Dubai Accreditation 
Department 

©DAC 20 I 

دولة 13خدمات إلادارة تمتد إلى   

Italy 

Egypt 

UK 

UAE and Gulf 

Yemen 

Turkey 

India 

Malaysia 



We Accredit… World Recognize 

والعالم يعترف...نحن نعتمد   



 دور اإلدارة تجاه مختبرات فحص األغذية

 17025تقوم اإلدارة طبقا للمواصفة الدولية أيزر •

باعتماد كل المختبرات التي تقدم خدمات فحص 

األغذية من خالل دورة اعتماد مدتها ثالث سنوات 

قابلة للتجديد شريطة تطبيق المختبرات لكل متطلبات 

المواصفة خالل الزيارات التفقدية السنوية التي تقوم 
 بها اإلدارة للمختبر والتي يكون البعض منها فجائيا



مردود تطبيق آليات االعتماد علي مختبرات فحص 

 األغذية

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Before 
2005 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  June/ 
2015 

 تطور عدد وكفاءة الفنيين العاملين بمختبرات فحص وسالمة الغذاء بإمارة دبي .1



مردود تطبيق آليات االعتماد علي مختبرات 

 فحص
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   PTPزيادة عدد المشاركات الناجحة في اختبارات تقييم الجدارة للمختبرات. 2



!!!وماذا تحقق بعد؟  
. 



!!!وماذا تحقق بعد؟  

• أصبحت كل مختبرات فحص األغذية العاملة بإمارة دبي معتمدة 

.وموثوق بكفاءتها الفنية ومعترف بنتائجها في جميع أنحاء العالم  
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 وماذا تحقق بعد
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Food Shipments Tested in the Laboratories 
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مثلت هذه المختبرات بكفاءتها الحالية دعما ضخما في اتخاذ القرار •

لكل الجهات الرقابية العاملة علي تحقيق أمن وسالمة الغذاء وفي 

 الصدارة منها اإلدارة العمالقة للرقابة الغذائية ببلدية دبي

 



 وماذا تحقق بعد

تطورت إدارة اعتماد تقييم المطابقة في أنشطتها •

 :ونجحت بالفعل في 

اعتماد إدارة الرقابة الغذائية كأكبر جهة تفتيش 1.

ىطبقا 2011لألغذية بالشرق األوسط منذ عام 

 17020للمواصفة أيزو  
اعتماد مقصب بلدية دبي كأول مقصب بالشرق األوسط للذبح 2.

طبقا لمواصفات الحالل والمواصفة أيزو  2015الحالل عام 

17020 

 

 

. 



 وماذا تحقق بعد

 أصبحت منظومة سالمة الغذاء في إمارة دبي تعتمد •

 علي لوائح وقوانين متكاملة

أصبح لدي هذه المنظومة جهات تقييم ورقابة وفحص •

 معتمدة ومعترف بنتائجها عالميا

زاد الوعي الجماهيري بسالمة وأمان الغذاء مما زاد •

 الطلب علي أغذية الحالل

والمردود اإليجابي علي كل النشطة  اإلنعكاس•

 دبيالسياحية والتجارية بإمارة 

 

. 



 واآلن عودة للمنظومة 

1 

•  هدف واضح وقابل للتحقيق

•  حزمة متكاملة من التشريعات واللوائح

2 

•  جهات تنظيمية ورقابية فاعلة تعمل باحتراف 

•  جهات تقييم حيادية تعمل بكفاءة 

3 

•  وعي جماهيري وسلوكي 

•  تطوير مستمر



 من أجل هذا قلنا 

!!!أنها قصة نجاح  




