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اجلهة الرقابية هي امل�سئولة عن حماية ال�صحة العامة للفرد وذلك بتقليل �أخطار
حدوث الأمرا�ض التي ت�س���ببها الأغذي���ة امللوثة ،والتثقي���ف التدريب والتثقيف
املت�صل ب�ضمان �سالمة الأغذية للم�ستهلكني وتوعيتهم.
وب�ص���فة عامة ف�إن مراقبي الأغذية وامل�س���ئولني عن �أعمال الرقابة ال�صحية على
الغذاء مثلهم كمثل ن�ش���طاء جمعيات حماية امل�س���تهلك ال يجنون �أرباحاً من مهمة
�إنتاج �أو توزيع الغذاء.
فمن حق امل�ستهلك احل�ص���ول على غذاء �صحي و�آمن ،ويف نف�س الوقت فهو
م�س���ئول عن مراعاة اتباع املمار�سات ال�صحية اجليدة �أثناء تداوله للغذاء وتخزينه
بالأ�سلوب ال�سليم ،واتباع التعليمات واملعلومات املو�ضحة على بطاقات البيانات
الت���ي يوفرها املُنتج .وهناك الكثري من امل�س���تهلكني الذين لي�س���ت لديهم املعلومة
اخلا�ص���ة باملمار�س���ات ال�ص���حية اجليدة وهذا لي����س خط�أهم ولكنه���م مل تتح لهم
املعلومة اخلا�صة بهذه املمار�سات.
وتقع امل�س���ئولية الرئي�س���ة على املنتجني وامل�ص���نعني واملوزعني و�أي�ضاً مقدمي
الغذاء ،ولي�ست م�سئولية مطبقي الأنظمة واللوائح �أو امل�ستهلكني وحدهم.
وه�ؤالء الذين مت �إعطا�ؤهم احلق ك�أفراد �أو م�ؤ�س�سات لإنتاج �أو ت�صنيع و�إعداد
وتقدمي وت�صدير وا�سترياد الغذاء ،فهذا احلق يرتبط مب�سئوليتهم عن �ضمان �سالمة
و�أم���ن الغذاء بحيث يتم تطبي���ق الأنظمة واللوائح يف م�ؤ�س�س���اتهم مبا يف ذلك ما
يت�صل مبنع الغ�ش والفهم اجليد لتطبيق نظم �ضمان �سالمة الغذاء.
وتواجه الإن�سانية منذ القدم خطورة الأمرا�ض التي ي�سببها الغذاء  ،ولكن زيادة
حج���م التجارة العاملية يف الغ���ذاء ويف احليوانات احلي���ة ويف النباتات  ،وزيادة
التعر�ض للأمرا�ض النا�شئة عن تلوث الغذاء �أدى �إىل جعل م�شكلة الأمرا�ض التي
ي�سببها الغذاء م�شكلة عاملية.
فقد �أدت زيادة الكثافة ال�س���كانية يف احل�ض���ر  ،وتل���وث البيئة  ،والعي�ش حتت
ظروف غري �صحية ،واالجتاه نحو الزراعة الكثيفة  ،والأ�ساليب اجلديدة يف تربية
احليوانات  ،وتكنولوجيا الت�ص���نيع ،وكذا طول �سل�س���لة توزيع الغذاء ،وظهور
العديد من البكترييا املمر�ض���ة اجلديدة  ،كل ذلك �أدى �إىل زيادة االهتمام بتطبيق
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نظم �ضمان جودة و�سالمة الغذاء يف جميع مراحل �سل�سلة الغذاء.
�أي�ضاً غياب البيانات الإح�صائية ال ي�ساعد على ح�ساب تكلفة الت�أثري االقت�صادي
للأمرا�ض التي تنتقل عن طريق الغذاء �إال يف حاالت انت�شار الأوبئة  ،ولكن ميكن
ح�س���اب �س���اعات العمل املفقودة  ،وتكاليف العالج والدواء وخا�ص��� ًة امللوثات
البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والتي قد ت�س���بب حاالت الوفاة ،مما ي�ؤثر ت�أثرياً
اقت�صادياً كبرياً على الدول التي تعتمد ب�صورة كبرية على ت�صدير الغذاء.
كم���ا ت�ؤث���ر الأمرا�ض النا�ش���ئة ع���ن تلوث الغ���ذاء �س���وا ًء الب�س���يطة منها مثل
الدو�س���نتاريا� ،أو الوبائي���ة مثل الكولريا ،على احلياة الأ�س���رية ،وخا�ص��� ًة �أن هذه
الأمرا�ض تنت�شر ب�ص���ورة �أكرب يف املناطق الفقرية والبيئة غري ال�صحية التي تعتمد
ب�ص���ورة كبرية على �أغذية ال�ش���وارع غري املعلومة امل�ص���در  ،والتي ال يتم اتباع
القواعد واملمار�س���ات اجليدة يف �إنتاجها وتداوله���ا  ،وغياب املعلومة والتدريب
الذي ميكنهم من تطبيق هذه املمار�سات.
وغالباً ما يرتبط �سوء التغذية يف الدول النامية بف�شل الأجهزة الرقابية يف تطبيق
الأنظمة واللوائح ،وخا�ص��� ًة فيما يت�صل بالبيانات اخلا�ص���ة ببطاقات البيانات على
املنتج���ات الغذائية ومكوناتها ،والتي ت�س���اعد على منع الغ�ش وتعطي امل�س���تهلك
حرية االختيار بني املنتج الواحد من عدة �شركات.
ولذلك ف�إن الرقابة على �س�ل�امة الغذاء وم�أمونيته تعترب مهمة �أ�سا�س���ية ل�ض���مان
رفاهية الأ�س���رة  ،ويجب �أن تُعطى �أولوية ق�ص���وى م���ن احلكومات  ،وبالطبع ف�إن
القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية على الأغذية هم امل�سئولون عن الـت�أكد من تطبيق
نظام �ض���مان جودة و�س�ل�امة الغذاء؛ ولذلك يجب االهتمام بتدريبهم امل�س���تمر
وحتديث �أ�س���لوب قيامهم بعمليات التفتي�ش واملراجعة ،وم���ن �أجل هذا الغر�ض
فقد قامت الوزارة ب�إعداد هذا الكتيب .

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
8

تعاريف
المرجعية «: »Refrential

عبارة عن اال�شرتاطات �أو التدابري الالزمة لإدارة �سالمة الأغذية.
التدقيق «: »Audit

عبارة عن الدرا�سة املنهجية وامل�ستقلة لتحديد ما �إذا كانت الأن�شطة والنتائج املتح�صل عليها
من قبل من�ش�أة الت�ص���نيع الغذائي متثل �أو تتوافق مع املرجعية ،و�أن �أ ّيا من هذه اال�شرتاطات
�أو التدابري مت تنفيذه بفاعلية وبطريقة منا�سبة لتحقيق الأهداف.
التفتيش «: »Inspection

هو عبارة عن الأن�ش���طة التي من خاللها تقوم ال�سلطات املخت�صة متابعة نتائج عملية التدقيق
« »auditمن �أجل التحقق من فعالية الإجراءات الت�ص���حيحية التي نفذتها من�ش����أة الت�صنيع
الغذائي وتوافقها مع ا�شرتاطات املرجعية.
السلطات المختصة «»:The Competent Authority

عبارة عن ال�س���لطة املركزية للدول املكلفة قيادة عملية �إ�ص���دار ال�ش���هادات املتعلقة بتطبيق
املرجعية.
إصدار الشهادات (التصديق) «: »Certification

الإجراء الذي تقوم فيه اجلهات املانحة �أو الهيئات املعرتف بها ر�سمياً بتقدمي �ضمانات مكتوبة
�أن الأغذية املنتجة تتوافق مع متطلبات ونظم الرقابة .وعملية الت�صديق �أو �إ�صدار ال�شهادات
تعتمد على جمموعة متنوعة من الأن�ش���طة التفتي�شية ،والتي قد ت�شمل التفتي�ش امل�ستمر على
اخلطوط يف املوقع « »on- line inspectionوالتدقيق « »auditingعلى نظم �ض���مان
اجلودة وفح�ص املنتج النهائي.
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عملية التصديق «: »The process of Certification

جمموع���ة من الو�س���ائل والطرق التي يتم تنفيذها من قبل ال�س���لطة املخت�ص���ة وفقاً للقواعد
الواردة يف هذه الوثيقة ل�ضمان �أن املن�ش�آت الغذائية التي منحت ال�شهادات تطرح منتجات
�آمنة و�سليمة يف ال�سوق.
المهام الرقابية «:»The Control Tasks

هي جمموعة الأن�ش���طة التي يقوم بها موظفو ال�سلطات املخت�صة ،من �أجل تنفيذ والت�صديق
(�أو املوافق���ة) على العملية الت�ص���نيعية مب���ا يف ذلك التفتي�ش على املن�ش����آت الغذائية املعنية
وعمليات �س���حب العينات من املواد اخلام واملواد الغذائية ،وو�ض���ع �ض���وابط الت�س���جيل
والتوثيق واملقابالت التي �أجريت مع مديري ال�شركات وعمليات التدقيق و�أية �أن�شطة �أخرى
�ضرورية؛ لتقييم ما �إذا كانت املن�ش�أة الغذائية متتثل ملتطلبات �إدارة �سالمة الغذاء.

***

الجديد في
فلسفة الرقابة
الصحية على األغذية

لي�س املهم فقط هو �أن يتبع كافة القائمني ب�أعمال الرقابة ال�ص���حية على الأغذية �أ�س���لوباً ثابتاً
لإجراء عملية الرقابة والت�أكد من اتباع الأنظمة واللوائح احلكومية ،بل الأهم هو الت�أكيد على
مفهوم �ش���راكة مراقبي الأغذية وامل�صنعني يف �ضمان �س�ل�امة الغذاء وم�أمونيته .وقد �أثبتت
ه���ذه النظرة اجلديدة جناحها يف دول كثرية حيث �أدى ال���دور اجلديد ملراقبي الأغذية �إىل
جناح التطبيق اجليد لنظم �ضمان جودة و�سالمة الغذاء .وهذا االجتاه يهدف �إىل تغيري �أ�سلوب
الرقابة القدمي الذي يعتمد على التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح ح�سب الر�ؤية ال�شخ�صية
للمراقب ال�ص���حي  ،يف حني �أن الفل�سفة اجلديدة تعتمد على �أن ي�ضع املراقب ن�صب عينيه
اكت�شاف العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حدوث تلوث للغذاء وتهدد �سالمته.
وتعتمد نظم الرقابة والتفتي�ش القدمية على اكت�ش���اف وت�ص���حيح الأخطار املوجودة بالفعل
ولي�س �إمكانية منع حدوث تلوث يف امل�ستقبل.
ويف املقابل ف�إن النظام اجلديد يعتمد على �أ�س���لوب توقع اخلطر ك�أ�س���ا�س لو�ضع الأولويات
لعمليات الرقابة والتفتي�ش ،وبالتايل ارتفاع دور مراقب الأغذية �إىل دور امل�شارك يف �ضمان
�سالمة الغذاء مع باقي امل�سئولني يف منظومة �سل�سلة الغذاء من املزرعة �إىل امل�ستهلك.

�إدارة �أخطار الغذاء لتحقيق رقابة �صحية حمكمة:

تلعب الرقابة دوراً كبرياً يف املحافظة على �ص���حة و�سالمة الغذاء ،و�إن حتديث وتعظيم هذا
ال���دور ينبع من كيفية �إدارة الأخطار الغذائية التي تعني �إقامة ال�ص���لة بني التو�ص���يات التي
يقدمها خرباء التقييم العلمي للأخطار وبني الو�سائل التي ميكن تخ�صي�صها ملواجهة الأخطار،
�سواء كانت و�سائل من جانب اجلهات امل�سئولة �أو من جانب املن�ش�آت واملنتجني .
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أوال ً  :معنى إدارة األخطار:

هي واحدة من ثالثة جوانب يف حتليل الأخطار واجلانبان الآخران هما تقييم الأخطار والإبالغ
عن الأخطار  ,وقد تبنت جلنة الد�ستور الغذائي تعريفاً لإدارة الأخطار هو �أنها عملية موازنة
بني خمتلف ال�سيا�سات املمكن اتباعها مع مراعاة تقييم الأخطار و�سائر العوامل التي لها �صلة
بحماية �صحة امل�ستهلكني وترويج املمار�س���ات التجارية املن�صفة واتخاذ القرارات التي تنبع
من ذلك� ،أي اختيار تدابري الرقابة والإ�شراف املنا�سبة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ .
ثاني���ًا  :كيف يس���تطيع المس���ئولون عن الرقاب���ة الصحية
وس�ل�امة الغذاء إدارة األخط���ار المعروفة أو األخطار المتوقعة
من أجل حماية المستهلكين ؟

يتم ذلك عن طريق:

� )1إقامة ال�سيا�سات والتدابري املعتمدة على �أ�سا�س من تقييم الأخطار :
يُذكر يف هذا ال�ص���دد �أن تقييم الأخطار هو و�س���يلة علمية ت�س�ي�ر على مراحل ت�ش���مل تقييم
الأخطار وو�صف خ�صائ�صها ثم تقييم مدى التعر�ض لهذه الأخطار والتو�صل يف النهاية �إىل
و�صف اخلطر (�أي احتمال وقوعه فعلياً) .كما �أن تقييم الأخطار هو دعامة مهمة بوجه خا�ص
يف حالة الأخطار اجلديدة �أو النا�شئة.
مثال ذلك :منذ نحو �س���نتني �أو ثالثة �س���نوات اكت�ش���فت الرقابة على الواردات يف فرن�سا،
يف م���رات كثرية ،وجود جراثيم من نوع (فيربي���و باراهيموليتك�س) ب�أعداد كبرية جداً يف
الربي���ان .وحتى ذلك الوقت كان اكت�ش���اف ه���ذه اجلراثيم ي�ؤدي �إىل اتخ���اذ تدابري وقائية
(�إعدام ال�ش���حنات) ب�س���بب �أن هذه اجلراثيم ت�س���بب �أمرا�ض���اً (فهي من الأ�سباب الكبرية
لاللتهاب املعدي املعوي عند تناول �أطعمة البحر) .ومع كرثة اكت�شاف وجود هذه اجلراثيم
طلب امل�سئول عن �إدارة الأخطار �إجراء تقييم خلطر هذه امل�شكلة بالذات .و�أدى هذا التقييم
�إىل تعديل موقف امل�سئول عن �إدارة الأخطار لأن التقييم انتهى �إىل �أن:
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•�س�ل�االت هذه اجلرثوم���ة التي تُنتج مادة الهيموليزين ال�س���امة ه���ي وحدها التي
ت�سبب الأمرا�ض.
•�إمكاني���ة اكت�ش���اف ال�س�ل�االت الت���ي تنت���ج الهيموليزي���ن با�س���تخدام التقنيات
اجلـزيئية وب�س���بب هذه النتائج تغري موقف امل�س���ئول عن �إدارة اخلطر من (فيربيو
باراهيموليتك�س) بالطريقة التالية:
•تدم�ي�ر �أي �ش���حنة ملوث���ة ب�س�ل�الة م���ن ه���ذه اجلرثوم���ة حتت���وي عل���ى جينات
الهيموليزين.
•طرح �شحنات �أخرى يف الأ�سواق (متى ثبت �أن �سالالت اجلرثومة املوجودة فيها
ال تنتج الهيموليزين).
وي�ساهم تقييم الأخطار �أي�ضاً يف رفع م�ستوى حماية �صحة امل�ستهلكني .ولهذا فمن املهم يف
تقييم الأخطار ،وهو �أ�سا�س و�ضع تنظيمات �سالمة الأغذية� ،أن ي�ستويف عدة معايريهي:
�أ) التميز� :أي �أن يكون نتيجة خربة علمية من م�ستوى رفيع جداً.
ب) اال�ستقالل� :أي �أن يكون مو�ضوعياً �إىل �أبعد حد .
ج) ال�شفافية.
د) االعتماد على املعلومات العلمية والفنية املفيدة واملتاحة .

 )2مبد�أ التحوط عند عدم وجود دليل علمي ٍ
كاف:
هناك ا�س���تثناء من واجب �إقامة تدابري �ص���حية على �أ�س���ا�س تقييم الأخطار .وهذا اال�ستثناء
ي�س���مح للجهات امل�س���ئولة باعتماد بع�ض التدابري ال�ص���حية حتى �إذا كان تقييم الأخطار غري
كام���ل� ،أي اللجوء �إىل التح���وط من �أجل حماية ال�ص���حة العامة .ولهذا ف����إن عدم اليقني
العلم���ي ال ميك���ن �أن يكون عذراً لوا�ض���ع القرارات لالمتناع عن العم���ل يف مواجهة خطر
م���ن الأخطار الغذائية .ف�إذا بد�أ و�ض���ع خط�ي�ر وال مهرب منه يف الظه���ور وكانت البيانات
العلمية غري متوافرة للح�ص���ول عل���ى تقييم علمي كامل يكون هناك مربر نظامي و�سيا�س���ي
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ي�س���مح ملديري الأخطار باتخ���اذ تدابري التحوط دون انتظار الإثب���ات العلمي؛ ذلك لأن من
م�س����ؤولية وا�ضعي القرارات اتخاذ التدابري الالزمة حلماية امل�ستهلكني .وينبغي التذكري مرة
�أخرى ب�أن امل�س���تهلكني اليوم �أ�صبحوا �أكرث ت�شدداً يف م�س���ائل �سالمة الأغذية فهم يف�ضلون
الأمن ال�ص���حي على غريه من املتطلبات التي كانت لها الأولوية فيما م�ض���ى ،كما �أن عر�ض
الأغذية اليوم �أ�ص���بح كبرياً مبا ي�سمح لهم باملفا�ض���لة بني عدة خيارات  .وعلى امل�سئول عن
�إدارة اخلطر� ،أي الذي يتخذ القرار� ،أن يطبقه حينما تكون هناك �أخطار كبرية تواجه �ص���حة
الإن�سان وحينما ال تكون جميع البيانات متوافرة لتقييم اخلطر.
وهذا الأ�س���لوب يف �إدارة الأخطار لي�س �أ�سلوباً �ساكناً بل �إنه يتطور كلما توافرت معلومات
علمية جديدة مبنا�سبة تقييم الأخطار ،وهذا ما جاء يف �أحكام اتفاق تدابري ال�صحة يف منظمة
التجارة العاملية .ف�إذا كان الأخذ مببد�أ التحوط قد ي�س���بب بع�ض م�ض���ايقات وقتية �أو قيوداً
جتارية فال ميكن و�ص���فه ب�أنه نوع من احلماية التجارية؛ �إذ �إنه �أداة ت�سمح ملدير اخلطر ب�أن ينفذ
تدابري وقتية قابلة للتطور مع تطور املعلومات العلمية املتاحة والهدف الوحيد منها هو حماية
�صحة امل�ستهلكني.
يُ�ض���اف �إىل ذل���ك �أن الأخطار ال�ص���حية موج���ودة يف كل مكان من الكرة الأر�ض���ية و�أنها
تت�ضخم ب�سبب عوملة املبادالت ،وميكن �أن حتدث �أثراً خطرياً جداً يف كل من البلدان املتقدمة
والبلدان النامية ،وهذه الأخرية ت�ص���بح معر�ض���ة لها بوجه خا����ص .وبذلك ف�إن تطبيق مبد�أ
التح���وط لي�س قا�ص���راً على البلدان املتقدمة ،بل يجب النظر �إلي���ه على �أنه عامل من عوامل
التنمية ي�سمح بتفادي النتائج املدمرة التي قد تنتج عن الأخطار ال�صحية الكربى.

� )3أ�سلوب “من املزرعة �إىل املائدة” :
من �أجل �ض���مان �س�ل�امة املواد الغذائية وم�أمونيتها �أ�صبح من ال�ض���روري الآن �أن ت�ؤخذ يف
احل�س���بان جميع جوانب �سل�س���لة الإنت���اج الغذائي يف خمتلف حلقاتها ،ابت���دا ًء من املنتج
ال َّأويل (مبا يف ذلك جوانب �ص���حة احليوان وحمايته) و�إنتاج �أعالف احليوان� ،إىل مرحلة
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توزيع الأغذية على امل�س���تهلك الأخري .فكل مرحلة من هذه املراحل ميكن �أن يكون لها ت�أثري
يف ال�سالمة ال�صحية للأغذية.
مث��ال ذلك :يف حالة �أزمة الديوك�س�ي�ن يف بلجيكا ع���ام (1999م) �أمكن �إثبات �أن التلوث
الكب�ي�ر بالديوك�س�ي�ن يف بع�ض املنتجات ذات الأ�ص���ل احلي���واين كان يرج���ع �إىل �أن هذه
احليوانات تناولت الديوك�سني يف �أعالفها.
وم���ن ناحية �أخرى ف�إن ظهور ميكروب «�س���املونيال» املمر�ض يف بع�ض الأغذية قد ال يرجع
�إىل اجلوانب ال�ص���حية يف من�ش����آت الإنتاج فح�س���ب بل قد يرجع �أي�ض���اً �إىل التلوث بهذا
امليكروب من احليوانات التي ا�شتقت منها تلك الأغذية.
وال�شك �أن التغيريات االجتماعية واالقت�صادية التي حدثت يف الثالثني عاماً الأخرية ت�شجع
الأ�سلوب املتكامل يف جمال �سالمة الأغذية .وميكن ذكر ما يلي بوجه خا�ص:
•تغري طرق �إنتاج املنتجات الزراعية وجتهيزها وبيعها وا�ستهالكها.
•التكثيف والت�ص���نيع الذي دخل يف جماالت تربي���ة احليوان وخمتلف الزراعات
ويف �إنتاج علف احليوان.
•ظه���ور �أمرا����ض جدي���دة مثل جن���ون البق���ر ون�ش���وء �أمرا����ض تنقله���ا الأغذية
(�ساملونيلوزي�س والأمرا�ض التي تعزى �إىل �سالالت فريو�سية وكذلك ال�سالالت
امل�س���ببة ملر����ض للإن�س���ان كميكروب «الإي�شريي�ش���يا ك���والى» خا�ص��� ًة (Ecoli
. )O157:H7
•معلومات امل�ستهلكني بهذه الأمور وارتفاع متطلباتهم �إىل جانب تغري زيادة �أمناط
احلياة (وخ�صو�صاً زيادة ا�ستهالك الأطباق املطبوخة اجلاهزة).
•زيادة مبادالت الأغذية مما �أدى �إىل احل�ص���ول عل���ى �أغذية �أرخ�ص و�أكرث تنوعاً،
بل �أدى �أي�ض���ا �إىل تعقيد عملية متابعة خط �س�ي�ر املنتجات من م���كان �إنتاجها �إىل
امل�ستهلك الأخري.
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 )4التتبع :

يعترب التتبع عن�ص���راً �أ�سا�س���ياً يف �ض���مان جودة و�س�ل�امة الأغذية .فعند ظهور خطر (مثل
اكت�ش���اف تلوث الأغذية مب�س���ببات الأمرا�ض) يرغب امل�س���ئول عن �إدارة اخلطر يف العثور
على الأغذية امل�ش���تبه فيها والعمل على �س���حب هذه املنتجات اخلطرة ب�س���رعة وب�ص���ورة
دقيقة وفق اخلطة املعدة �س���ابقاً  ،و�إعالم امل�ستهلكني �أو امل�سئولني عن الرقابة على الأغذية،
والرج���وع �إذا لزم الأمر �إىل جميع حلقات �سل�س���لة الغذاء من �أجل التعرف على م�ص���در
امل�ش���كلة وحماولة معاجلتها� .أي �أن عملية التتبع هي التي ت�سمح ملدير �إدارة الأخطار بتقليل
اخلطر الذي يتعر�ض له امل�س���تهلكون ،وبالتايل تقليل الأثر االقت�ص���ادي الذي ينتج عن تلك
الإج���راءات ،وذلك با�س���تهداف املنتج���ات اخلطرة دون غريها ،وحتى يك���ون نظام التتبع
فعا ًال البد �أن ي�ش���مل جميع مراحل ال�سل�س���ة الغذائية ابتدا ًء من احليوانات احلية واملحا�صيل
الزراعي���ة �أو املادة اخلام �إىل مرحلة جتهي���ز املنتجات النهائية ،ومن مزرعة تربية احليوان �إىل
متاجر الأغذية ومروراً مب�ؤ�س�سات �إنتاج الأعالف احليوانية.

� ) 5إدارة الأخطار ال�صحية يف حاالت الطوارئ و�إدارة الأخطار النا�شئة :

رغم تدابري الرقابة التي ينفذها امل�س���ئولون ع���ن �إدارة الأخطار ف�إن وقوع حادث يظل دائماً
�أمراً ممكناً .وحتى تتحقق ال�س�ل�امة للم�س���تهلكني يجب �أن يعلم امل�سئول عن �إدارة الأخطار
بوقوع احلادث ب�أ�س���رع ما ميكن ،و�أن يكون حتت يده تقييم دقيق بقدر الإمكان للخطر حتى
ي�ستطيع اتخاذ التدابري الالزمة لوقف هذا اخلطر.
�أي �أن الرقابة ال�ص���حية �أمر ال غنى عنه وهنا يكون تناقل املعلومات �أمراً �أ�سا�س���ياً .وميكن �أن
ي�أتي التحذير من م�صادر متعددة ،ومنها مث ًال �إدارة الرقابة يف كل �أمانة �أو الإدارات املركزية
للرقابة ،ومن�ش�آت الإنتاج والت�سويق �أو الهيئات مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء� ،أو منظمة
دولية� ،أو �ش���بكة التحذير ال�س���ريع كما يف حالة االحتاد الأوروبي .وهذه ال�شبكة تمُ َ َّكن كل
دولة ع�ض���و تالحظ �أمراً غري عادي ب�ص���ورة خطرية يف جمال �سالمة الأغذية من حتذير بقية
الدول الأع�ض���اء والهيئة الأوروبية بحيث ي�س���تطيع ه�ؤالء جميعاً مواجهة �أي خطر ميكن �أن
يتعر�ضوا له.
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ومن ناحية �أخرى ف�إن العلماء ورجال الإعالم ورابطات امل�س���تهلكني ميكن �أن تكون جميعها
م�ص���ادر حتذي���ر  .و�إىل جانب ذلك حتتاج �إدارة الأخطار ال�ص���حية يف ح���االت الطوارئ
�أو الأخطار النا�ش���ئة �إىل تعاون وثيق بني �إدارات الرقابة امل�س���ئولة عن �سالمة الأغذية و�إىل
�إجراءات فعالة ل�سحب املنتجات امل�شتبه فيها من ال�سوق.

 )6مراعاة نواحي القلق االجتماعية واالقت�صادية :

ال ميك���ن �أن يكون تنفيذ التنظيم اخلا�ص بحماية �ص���حة امل�س���تهلكني تنفيذاً فع���ا ًال �إال �إذا كان
امل�س���ئولون عن �إدارة الأخطار يعرفون الإمكانيات التي ي�س���تطيع املنتجون وال�ش���ركات �أن
يخ�ص�ص���وها لل�سيطرة على هذه الأخطار .ولهذا يجب �إ�شراك العاملني يف املهنة يف عملية
و�ض���ع الن�صو�ص التنظيمية .ومن املعرتف به يف هذا اخل�ص���و�ص �أن تقييم الأخطار ال ميكن
وحده يف بع����ض احلاالت �أن يوفر جميع املعلومات التي يجب �أن ي�س���تند �إليها قرار �إدارة
الأخطار .ومن الواجب حتقيقاً ملا ينتظره املجتمع املدين وامل�س���تهلكون �إدخال عوامل �أخرى
يف احل�س���بان ،وخ�صو�ص���اً العوامل املجتمعية واالقت�ص���ادية (�إمكان التنفيذ فني���اً ،النتائج
االقت�ص���ادية) ،وعوام���ل تقليدي���ة و�أخالقية وعوامل بيئي���ة� ،إىل جانب �إم���كان تنفيذ تدابري
الرقابة.
ثالثًا :ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المهنيون العاملون
في سلسلة الغذاء أثناء إدارة األخطار؟

تقع على ه�ؤالء املهنيني امل�س����ؤولية الأوىل يف طرح منتجاتهم يف الأ�س���واق وبو�س���عهم �أن
ي�ش���اركوا يف ال�سيا�س���ة املطبقة ل�ض���مان �س�ل�امة الأغذية ،وميكن �أن تكون م�شاركتهم بعدة
طرق:

 )1الرقابة الذاتية واعتماد خمتربات املن�ش�آت :
ت�س���تطيع �شركات �إنتاج الأغذية �أن تتحكم يف النوعية ال�صحية للأغذية التي تنتجها ،وذلك
ب�أن تجُ ري من تلقاء نف�س���ها حتاليل خمتربية على املنتجات ،كما ت�س���تطيع �إقامة جهاز منا�سب
ملتابعة عملية الإنتاج ،وهذا ما ي�س���مى الرقابة الذاتية .وبهذا ال�شكل ت�ستطيع تلك ال�شركات
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عند احلاجة �أن تتدخل فوراً قبل مرحلة الرقابة الر�س���مية ملعاجلة �أي م�شكلة �صحية (مث ًال عند
مالحظة تدين م�ستوى النظافة �أو عدم اتباع املمار�سات ال�صحية اجليدة).
وت�ستطيع هذه املن�ش�آت �أن تلج�أ �إىل خمترب خارجي �أو �أن تقيم خمترباً للتحاليل خا�صاً بها.
وحتى تتوافر امل�ص���داقية لهذه التحاليل ت�س���تطيع املن�ش�آت �أن حت�ص���ل على اعتماد للمخترب
اخلا�ص بها ،وبذلك تتوافر �ض���مانات التوثق وال�ش���فافية التي تعرتف بها �سلطة الرقابة والتي
يعرتف بها عمالء املن�ش�أة �أنف�سهم.

 )2مدونات ال�سلوك اجليد يف املجال ال�صحي:
وهي مدونات �أو�صت بها جهات �إدارة الأخطار (الأوروبية) .وهذه الأدلة و�ضعتها املنظمات
املهنية واعتمدتها ال�سلطة املخت�ص���ة بنا ًء على ر�أي علمي من املجل�س الأعلى لل�صحة العامة
وت�س���تند هذه الأدلة �إىل تنفيذ نظم املراقبة يف حتليل الأخطار الذي و�ض���عته منظمة ال�صحة
العاملية والذي ي�سمح بالتعرف ب�ص���ورة وقائية على و�سائل التحكم يف الأخطار التي �أمكن
التعرف عليها وفر�ض الرقابة على هذه الأخطار.

 )3تطوير نظام اعتماد املن�ش�آت :
وهو نظام اختياري يقوم على احل�صول على اعتماد �أ�ساليب التحكم يف النوعية التي تطبقها
املن�ش����أة .وي�صدر هذا االعتماد من اجلهات املانحة ل�ض���مان النوعية .وت�ستند هذه ال�شهادة
�إىل معايري «الأيزو  .»9000ومنذ وقت قريب بد�أت ال�ص���لة الوثيقة بني املحافظة على البيئة
وبني �صحة ال�سكان تدفع املن�ش�آت نحو اتباع نظم �إدارة بيئية «�شهادة الأيزو .»14000

 )4املوا�صفات القيا�سية للمنتجات :

املعايري القيا�س���ية تدل على الرغب���ة يف احرتام عدد من االلتزامات .ولذل���ك ف�إن كثرياً من
املن�ش�آت ت�ضع موا�صفات فنية ت�صف خ�صائ�ص املنتجات وطريقة الإنتاج �أو �أ�ساليب التحليل
والرقابة املفرو�ضة اختيارياً ،ويتوىل تن�سيق هذه املعايري اجلهة امل�سئولة عن ذلك.
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 ) 5امل�ساهمة يف تتبع املنتجات :
واملق�ص���ود و�ض���ع �إج���راءات للمعلومات املكتوب���ة وامل�س���جلة والتعرف عل���ى املنتجات
�أو جمموع���ات املنتجات وحتديث هذه املعلومات با�س���تمرار با�س���تخدام الو�س���ائل الكافية
حت���ى ميكن الرجوع �إىل الأ�ص���ول ومعرفة ظروف �إنتاج وتوزي���ع املنتجات �أو جمموعات
املنتجات.
والتتبع عن�ص���ر �ضروري يف نُظم �إ�صدار �شهادات �ض���مان النوعية �أو اعتماد املنتجات وقد
�أُخذ عدد ال�شركات التي تطبق هذا النظام ووجد �أنه يتزايد يوماً بعد يوم.

 ) 6على م�ستوى التوزيع :

ميكن �أي�ضاً على هذا امل�ستوى �إقامة نُظم الرقابة الذاتية ونُظم التحكم يف النوعية.

رابع ًا :تقلي��ل الأخطار التي تنقلها الأغذية مبـا يف ذلك الأخطار امليكروبيولوجية
وغريها مع الرتكيز على الأخطار النا�شئة:
اله���دف النهائي م���ن �إدارة الأخطار الذي ي�س���عى �إليه منظمو �س�ل�امة الأغذية هو مكافحة
الأخط���ار التي تنقلها الأغذية �أو تقليل هذه الأخطار ،وبالتايل تقليل انت�ش���ار الأمرا�ض التي
تنقله���ا الأغذية .وتتطلب �إدارة الأخطار املوازنة بني بدائل ال�سيا�س���ات يف �ض���وء البيانات
املتاحة وانتقاء وتنفيذ خيارات الرقابة املنا�سبة حلماية ال�صحة العامة.
وحتى تكون �إ�سرتاتيجيات �إدارة الأخطار فعالة فالبد من تطويرها بتبادل املعلومات با�ستمرار
بني جميع الأطراف املعنية مما ي�ض���من �أن تكون العملية يف حد ذاتها والإ�سرتاتيجيات املطبقة
�ش���فافة وموثوقاً بها .كما �أن �إ�س�ت�راتيجيات �إدارة الأخطار يجب �أن تتغري دائماً كلما ن�ش����أت
�أخطار جديدة وكلما حدث تقدم علمي وتكنولوجي.
وتختل���ف �أن���واع التدابري التي تُتخذ لتقلي���ل الأخطار التي تنقلها الأغذي���ة من بلد �إىل بلد،
حيث تعتمد على عوامل مثل الأخطار التي ت�س���بب القلق وطريق���ة التنظيم املتبعة يف البلد
واملمار�س���ات املتبعة يف تخزين الأغذية وجتهيزها وا�س���تهالكها .ولكن الأرجح �أن البلــدان
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�ست�س�ي�ر على نف�س املجموعــة مــن اخلطـوات الأ�سا�س���ية يف و�ض���ع �إ�س�ت�راتيجياتها لإدارة
الأخطار ،مبا يف ذلك التعرف على امل�ش���كلة وحتديد العوامل امل�س���اهمة يف ن�ش����أتها وتقييم
الأخطار وانتقاء تدابري �إدارة الأخطار ال�صاحلة للتطبيق والتي ت�أتي ب�أف�ضل النتائج.
خامسًا :البرامج المتكاملة إلدارة سالمة الغذاء في مختلف
حلقات سلسلة الغذاء:

كثري من البلدان التي لديها نظم لت�سجيل الأمرا�ض التي يحملها الغذاء الحظت زيادة كبرية
يف الإ�صابة بالأمرا�ض التي ت�سببها الكائنات الدقيقة املمر�ضة يف الغذاء خالل العقود القليلة
املا�ضية .وقد ي�ص���ل الأمر �إىل �إ�صابة واحد من بني كل ثالثة �أ�شخا�ص يف البلدان ال�صناعية
بالأمرا�ض التي يحملها الغذاء �سنوياً ،يف حني �أن الو�ضع يف البلدان الأخرى قد يكون �أكرث
�س���وءاً .ف�إىل جانب حاالت الوفاة واملعاناة الب�ش���رية نتيج ًة للأمرا�ض التي يحملها الغذاء،
ف�إن العواقب االقت�صادية وخيمة وت�صل �إىل خ�سارة مليارات الدوالرات يف بع�ض البلدان.
وفى كثري من احلاالت ميكن تتبع �أ�ص���ول م�شكالت �سالمة الغذاء ،وهى منطقة مل تكن حتى
وقت قريب حتظى باهتمام كبري من �أولئك امل�سئولني عن �سالمة الغذاء.

 -1ثقة امل�ستهلك
من ال�ضروري �إ�ستعادة ثقة امل�ستهلك يف �إمدادات الغذاء واملحافظة عليها ،لي�س من خالل
عملي���ات العالقات العامة ،بل من خالل زيادة �س�ل�امة الغذاء بالفعل .وينبغي للم�س���تهلك
�أن يتمكن من االفرتا�ض ب�أن جميع الأغذية املعرو�ض���ة للبيع �س���ليمة بالن�سبة للغر�ض املقدم
من �أجله ،ولي�س من ال�ض���روري �س�ؤال �ص���احب امللحمة عما �إذا كانت اللحوم �سليمة هذا
الأ�س���بوع �أو �س�ؤال بائع ال�سمك عما �إذا كان املحار �س���ليماً اليوم ! وعالوة على ذلك البد
من و�ض���ع البيانات على العبوات بطريقة تتيح للم�ستهلك �أن يختار ب�صورة م�ستنرية من بني
جمموعة املنتجات املعرو�ضة يف ال�سوق ما يف�ضله من هذه املواد الغذائية.

 -2حتليل الأخطار
الهدف الأول لإدارة �أخطار �سالمة الغذاء هو حماية ال�صحة العامة من الأخطار ذات ال�صلة
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بالغ���ذاء ب�أكرب قدر ممكن من الفعالي���ة من خالل اختيار التدابري املالئم���ة وتنفيذها مع تطبيق
�أ�سلوب ي�س���تند �إىل الأخطار يف معاملة مو�ضوع �سالمة الغذاء .و�سعياً �إىل الت�شجيع على
تطبيق مبادئ حتليل الأخطار يف �أعمال �س�ل�امة الغذاء ،ا�ش�ت�ركت منظمة الأغذية والزراعة
يف تنظيم �سل�س���لة من م�ش���اورات اخلرباء ب�ش�أن العنا�ص���ر املختلفة لتحليل الأخطار  -تقييم
الأخطار و�إدارة الأخطار والإبالغ عن الأخطار .وعاجلت امل�ش���اورة الثانية التي عقدت يف
روما عام (1997م) م�س�ألة �إدارة الأخطار ويت�ضمن تقرير امل�شاورة تو�صيات ب�ش�أن العنا�صر
واملبادئ اخلا�ص���ة ب�إدارة �أخطار �سالمة الغذاء .وقد ا�ستخدمت هذه التو�صيات كنقطة بدء
لإدخال مبادئ حتليل الأخطار يف نظام الد�ستور الغذائي.

-3املبادئ العامة لإدارة �أخطار �سالمة الغذاء
�أو�ص���ت م�ش���اورة اخلرباء امل�ش�ت�ركة بني منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�ص���حة العاملية
باملبادئ العامة الثمانية التالية لإدارة �أخطار �سالمة الغذاء.
•ينبغي �أن تتبع �إدارة الأخطار �أ�سلوباً منتظماً.
•ينبغ���ي �أن تكون �ص���حة الإن�س���ان االعتب���ار الأول يف القرارات اخلا�ص���ة ب�إدارة
الأخطار.
•ينبغي �أن تكون قرارات وممار�سات �إدارة الأخطار وا�ضحة و�شفافة.
•يتعني �إدراج عملية حتديد �سيا�س���ات تقييم الأخطار بو�ص���فها عن�ص���راً نوعياً يف
�إدارة الأخطار.
•ينبغي لإدارة الأخطار �أن ت�ض���من النزاهة العلمية لعملية �إدارة الأخطار من خالل
الف�صل الوظيفي بني �إدارة الأخطار وتقييم الأخطار.
•ينبغي �أن يُراعى يف �إدارة الأخطار ال�شكوك التي حتيط بنتائج تقييم الأخطار.

•يتعني �أن تت�ض���من �إدارة الأخطار عملية ات�صال وا�ض���حة وتفاعلية مع امل�ستهلكني
والأطراف املعنية الأخرى يف كافة جوانب العملية.
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•ينبغي �أن تكون عملية �إدارة الأخطار عملية م�ستمرة تراعي جميع البيانات املجمعة
حديثاً يف تقييم وا�ستعرا�ض قرارات �إدارة الأخطار.

 -4امل�س�ؤولية عن �سالمة الغذاء
تقع امل�س�ؤولية الأوىل عن �سالمة الغذاء على عاتق �أولئك الذين ينتجون الأغذية وي�صنعونها
ويتاجرون بها � -أي املزارعون وال�صيادون وعمال امل�سالخ وعمال ال�صناعات الغذائية وجتار
اجلملة والتجزئة وعمال التغذية وغري ذلك .ف�إن من واجبهم �ض���مان �أن تكون الأغذية التي
ينتجونها ويتداولونها ذات جودة عالية وم�أمونة وتلبي اال�شرتاطات ذات ال�صلة املن�صو�ص
عليها يف نظام الغذاء وعليهم التحقق من �أن هذه اال�شرتاطات قد ا�ستوفيت .وتتمثل املهمة
الرئي�س���ة لل�س���لطات الإ�شرافية يف و�ض���ع موا�صفات �سالمة الغذاء و�ض���مان �أن تكون نظم
املراقبة الداخلية بوا�سطة منتجي الغذاء وعمال ال�صناعة والتجار نظماً مالئمة وتعمل بطريقة
تتحقق بها هذه املوا�ص���فات .وعالو ًة على ذلك ينبغي �أن تقوم ال�س���لطات ببع�ض ن�شاطات
املراقبة املبا�ش���رة مثل مراقبة الواردات ل�ضمان االمتثال للت�شريعات ،كما يتعني عليهم توفري
املعلومات وامل�شورة ب�ش�أن طائفة وا�سعة من امل�سائل ذات ال�صلة بالغذاء والتي ميكن �أن ت�ؤثر
يف �صحة الإن�سان .كما �أن امل�س���تهلكني م�سئولون عن �سالمة الغذاء يف املنزل وعن �ضمان
اتباع التو�صيات اخلا�صة بالتداول مثل تخزين الغذاء و�إعداده وتقدميه.

منهج تحليل األخطار ونقاط المراقبة الحرجة

يتع�ي�ن على منتجي الغذاء وم�ص���نعيه وجت���اره �أن يعملوا وفقا ملبادئ املمار�س���ات الزراعية
وال�ص���حية والت�ص���نيعية اجليدة .وينبغي حتليل عملي���ات �إنتاج الغذاء وت�ص���نيعه ومناولته
الأخرى بغر�ض حتديد الأخطار وتقييم ما يت�ص���ل بها من �أخطار .وينبغي �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
حتديد نقاط املراقبة احلرجة و�إن�ش���اء نظام لر�ص���د الإنتاج عند هذه النقاط (�أي منهج حتليل
الأخطار ونقاط املراقبة احلرجة «نظام ها�س���ب») .وقد �أ�صدر الد�ستور الغذائي واملنظمتان
الراعيتان له وهما منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�ص���حة العاملية خطوطاً توجيهية مفيدة
ومواد تدري���ب ومعلومات عن تطبيق منهج حتليل الأخطار ونقاط املراقبة احلرجة يف مراقبة
الغذاء.

***

برنامج ش���امل لسالمة الغذاء – سلسلة الغذاء بأكملها –
وما بعدها

م���ن املهم التزام جانب احلر�ص خالل �سل�س���لة �إنت���اج الغذاء وت�ص���نيعه وتوزيعه وتخزينه
وعر�ض���ه .ففي ال�س���ابق ،كانت مراقب���ة الغذاء تن�ص���ب يف كثري من الأحي���ان على فح�ص
املنتج���ات النهائية وعلى فح�ص عمليات ت�ص���نيع الغذاء .غري �أن الوع���ي تزايد يف العقود
الأخرية ب�أهمية توفري منهج متكامل ومتعدد التخ�ص�صات يدر�س كامل �سل�سلة الغذاء (وفى
بع����ض الأحيان فيما يتجاوز ما يعترب من الناحية التقليدية �سل�س���لة الغذاء) .وفيما يلي بع�ض
الأمثلة على هذا النموذج:
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الوقاية
خير من العالج

قد ت�س���تخدم مناهج خمتلفة ملحاولة �ض���مان انخفا�ض م�س���تويات امللوثات يف الغذاء قدر
ما ميكن حتقيقه ب�ص���ورة معقولة ،على �أال يتجاوز ذلك �أبداً امل�س���تويات الق�صوى التي تعترب
مقبولة/متحملة من وجهة النظر ال�ص���حية واملوا�ص���فات القيا�س���ية املق���ررة ,وتت�ألف هذه
املناهج �أ�سا�ساً من مايلي:
•تدابري ال�ستئ�صال �أو مكافحة م�صادر التلوث.
•الت�صنيع اجليد للحد من م�ستويات التلوث.
•تدابري لتحديد وف�ص���ل الغذاء امللوث عن الغذاء ال�ص���الح لال�س���تهالك الآدمي.
ومن ثم رف�ض الغذاء امللوث لتجنب وقوع حوادث عدوى �أو ت�سمم غذائي.
وفى بع�ض الأحيان ت�س���تخدم توليفة من املناهج امل�ش���ار �إليها �أعاله ،على �سبيل املثال احلالة
التي ت�ؤدى فيها االنبعاثات من امل�ص���ادر غري املحكومة ال�س���ابقة �إىل تلوث بيئي بالكيماويات
امل�ستمرة التي تدخل بعد ذلك يف �سل�سلة الغذاء.
وتتمثل مزايا ا�ستئ�ص���ال �أو مكافحة تلوث الغذاء عند املنب���ع �أي املنهج الوقائي يف �أنه عاد ًة
�أكرث فعالية يف خف�ض �أو ا�ستئ�ص���ال �أخطار الت�أثريات ال�صحية ال�ضارة .ويتطلب موارد �أقل
ملراقبة الغذاء ،وتفادي رف�ض املواد الغذائية وما ينجم عن ذلك من خ�سائر اقت�صادية وغريها
من العواقب .وتبني الأمثلة التالية ا�ستخدام املنهج الوقائي واملتكامل يف �إدارة �سالمة الغذاء
يف خمتلف حلقات �سل�سلة الغذاء.

برنامج ملكافحة ميكروب «ال�ساملونيال» املمر�ض
وتهدف الإ�سرتاتيجيات املو�ضوعة للو�صول �إىل:
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•تاليف التلوث مبيكروب «ال�ساملونيال» حيث �إنه يوجد �أكرث من �ألفي �ساللة جميعها
ممر�ض���ة ،ميكن �أن تتعر����ض لها املادة الغذائية يف �أي مرحلة من مراحل ال�سل�س���لة
الغذائية.
•ر�ص���د �سل�س���لة الإنتاج ب�أكملها و�إقامة برامج مراقبة للأع�ل�اف واحليوانات احلية
والذبائح واللحوم وغري ذلك من الأغذية ذات املن�ش�أ احليواين.
•و�إذا عرث على هذا امليكروب ،تتخذ الإجراءات ال�ستئ�ص���ال الإ�ص���ابة �أو التلوث
به .ويعترب �أي بند غذائي ملوث به غري �صالح لال�ستهالك الآدمي.
ويج���ري الإبالغ عن �أي عزل للميكروب من الإن�س���ان �أو احليوان �أو الأغذية ذات املن�ش����أ
احلي���واين .وع�ل�او ًة على ذلك يت���م الإبالغ عن نتائ���ج فح�ص ميكروب «ال�س���املونيال» يف
العينات الر�س���مية للأغذية من �أي من�ش����أ كانت .كما يجرى اختبار جميع ال�سالالت واملواد
املعزولة ذات املن�ش�أ احليواين لتحديد مدى مقاومتها للم�ضادات احليوية.

املبيدات والعقاقري البيطرية
ينبغي �إخ�ض���اع املبيدات والعقاق�ي�ر البيطرية لإختب���ارات دقيقة وعملي���ات تقييم للأخطار
حتى يتم املوافقة على ا�س���تخدامها .وبغية تقليل �أخطار ارتفاع م�س���توى البقايا ال�ض���ارة لها
يف الأغذية بالإ�ض���افة �إىل جتنب تلوث البيئة ،كما يجب ا�ستخدامها وفقاً ملبادئ املمار�سات
الزراعية اجليدة واملمار�س���ات البيطرية اجليدة على �أال يتم مناولتها �إال بوا�س���طة الأ�شخا�ص
الذين تلقوا تدريبات كافية يف هذا املجال .ويتعني تقييد ا�ستخدام م�ضادات امليكروبات يف
الإنتاج الغذائي؛ لتجنب منو الكائنات الدقيقة املقاومة للم�ضادات احليوية.
والبد من ر�صد م�ستوى املبيدات يف الأغذية (مبا يف ذلك مياه ال�شرب) والأعالف ل�ضمان
عدم جتاوزها احلدود الق�ص���وى املحددة من قبل اجلهات املعني���ة ،وينبغي �إعالن نتائج هذا
الر�صد .وعندما يتبني �أن م�س���توى البقايا يتجاوز احلدود الق�صوى املحددة يجب �أن يدفع
ذلك �إىل زيادة مراقبة املنتجات م���ن نف�س املورد/املربي ،واللجوء �إىل التدابري العالجية.
كذلك �ض���رورة مراقبة م�س���تويات بقايا العقاقري البيطرية يف الأغذية ذات املن�ش����أ احليواين
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و�إعالن النتائج .وعندما يتبني �أن م�س���تويات هذه البقايا تتجاوز احلدود الق�صوى امل�سموح
بها ،ينبغي �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تكثيف املراقبة والتدابري العالجية عند م�ص���در امل�ش���كلة وهو
عاد ًة املنتج الأول.

ال�سموم الفطرية
�إن �أف�ض���ل طريق���ة ملعاجلة م�ش���كلة تلوث الأعالف وامل���واد الغذائية بال�س���موم الفطرية مثل
الأفالتوك�س�ي�ن والأوكراتوك�س�ي�ن والباتيولني هي �إجراء الفحو�ص املنتظمة لكامل �سل�س���لة
الإنتاج والت�ص���نيع والتوزيع الكت�ش���اف النقاط التي ميكن �أن يح���دث عندها التلوث حتى
ميك���ن اتخاذ تدابري الوقاية واملكافحة .وقد و�ض���عت جلنة الد�س���تور الغذائ���ي املعنية باملواد
امل�ض���افة للأغذية وامللوثات ومازالت ت�ض���ع مدونات ممار�س���ات للحد من تل���وث الأغذية
والأعالف بال�سموم الفطرية.

امللوثات البيئية امل�ستمرة
�أدت االنبعاثات ال�سابقة من املواد الكيماوية امل�ستمرة مثل الديوك�سني والزئبق والكادميوم
�إىل تلوث املواد الغذائية وخا�ص��� ًة الأغذية التي من �أ�صل حيواين مثل الأ�سماك ،و�ضرورة
ر�ص���د ومراقبة بع�ض املنتجات؛ ل�ض���مان عدم احتوائها على م�س���تويات تزيد على احلدود
الآمنة ،والبد خلف�ض م�س���تويات امللوثات البيئية من تنفي���ذ تدابري فعالة للحد من االنبعاثات
من ال�صناعة وامل�صادر الأخرى .وهناك العديد من االتفاقيات الدولية التي تهدف �إىل احلد
من تلوث البيئة باملركبات الع�ض���وية امل�س���تمرة .وقد �أدت هذه التدابري يف العقود الأخرية
�إىل �إحداث خف�ض ملحوظ يف م�س���تويات امللوثات يف بع�ض الأغذية وفى تعر�ض الإن�سان
لبع�ض امللوثات البيئية .فعلى �س���بيل املثال انخف�ضت م�ستويات الر�صا�ص يف الدم الب�شرى
بدرجة كبرية يف البلدان التي مل يعد الر�ص���ا�ص فيها ي�ض���اف �إىل النفط .كذلك ف�إن تدابري
مكافح���ة امللوثات بالديوك�س�ي�ن واحلظر املفرو�ض على ا�س���تخدام املبيدات امل�س���تمرة مثل
(د.د.ت � )DDTأدى �إىل �إحداث خف�ض ملحوظ لهذه املواد يف الأغذية.
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تن�شيط عملية فح�ص اللحوم
ي�س���تدعي ذلك احلاجة �إىل تن�ش���يط عملية فح�ص اللحوم وجعلها تعتمد بدرجة �أكرب على
مكافحة الأخطار .وقد قامت جلنة الد�س���تور الغذائي بتحديث مدونات املمار�س���ات احلالية
املعنية ب�صحة اللحوم مبا يف ذلك �صحة الدواجن.

الأخطار النا�شئة – «البحث عن املتاعب»
�إننا نعي�ش يف عامل يحف���ل بالتطورات اجلديدة يف جمال العلوم والتكنولوجيا �إال �أنه حافل
�أي�ضاً بالتغيريات ال�سريعة يف الآثار التي تفر�ضها الأخطار امليكروبولوجية والكيميائية .ولذا
ف�إن من املهم �أن يكون للأجهزة امل�سئولة عن �سالمة الغذاء وظيفة «ا�ستطالع» تكون مهمتها
ر�صد الأخطار النا�شئة .وقد تن�ش�أ هذه الأخطار عن م�سببات مر�ض نا�شئة مثل م�سببات املر�ض
املقاومة لطائفة وا�سعة من امل�ضادات احليوية وا�ستخدام عنا�صر علفية جديدة ومواد كيميائية
�ص���ناعية �أو حملية جديدة والطرق اجلديدة للإنتاج والت�ص���نيع واملناولة �أو التغيريات يف
العادات الغذائية.

التتبع
من ال�ض���روري للتمكن من حتديد م�ص���ادر امل�ش���كالت اخلا�صة ب�س�ل�امة الغذاء و�ضع نظم
ت�ستطيع تتبع املنتج الغذائي حتى ن�ش�أته الأوىل من خالل �سل�سلة الغذاء .فوجود نظام جيد
لتتبع الغذاء من خالل �سل�س���لة الإنتاج والتوزيع يفيد �أي�ض���اً �صناعة الأغذية وجتارتها حيث
�إنه يعني �إمكانية تقييد عمليات بيع املنتجات املعيبة.

النهو�ض بر�صد الأمرا�ض التي يحملها الغذاء وتقييم الأخطار
يعني و�ض���ع منهج ي�س���تند �إىل الأخطار �إزاء �إدارة �أخطار �س�ل�امة الغذاء �أن من ال�ضروري
توجيه موارد مراقبة الغذاء نحو امل�ش���كالت التي ت�شكل �أكرب تهديد ل�صحة الإن�سان ،وحيث
تكون �إمكانيات احلد من الأخطار كبرية باملقارنة باملوارد امل�ستخدمة.
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ال�شفافية
يجب �أن ينجز عمل ال�س���لطات الإ�شرافية بطريقة وا�ضحة �شفافة من خالل االت�صال املفتوح
مع امل�س���تهلكني واملنتجني والتجار وغريهم من الأطراف املعنية� .إن �إعالن نتائج ن�ش���اطات
مراقب���ة الغ���ذاء على اجلمهور يعد م���ن الطرق الفعالة لزيادة االمتثال لت�ش���ريعات �س�ل�امة
الغذاء .وي�سري ذلك بالطبع على تقارير الفح�ص ونتائج حتاليل املراقبة التي جتريها ال�سلطات
الإ�شرافية.

***

النهوض
بصحة الغذاء في
المنشآت الغذائية

هناك ثمة دالئل على �أن ن�س���بة كبرية من حاالت املر�ض التي يحملها الغذاء ترجع �إىل �سوء
املمار�سات ال�صحية يف املطاعم وما مياثلها من املن�ش�آت التجارية لتقدمي الأغذية ويف املنازل.
ويتعني على �س���لطات مراقبة الأغذية �أن تت�أكد من �أن امل�س���ئولني عن ت�ش���غيل من�ش�آت تقدمي
الأغذية يدربون موظفيهم على �ص���حة و�س�ل�امة الأغذية و�أنه���م يعملون بطريقة متكنهم من
�ضمان �سالمة الغذاء الذي يقدمونه.
ويتعني على ال�س���لطات الإ�ش���رافية �أداء مهمة �أخرى تتمثل يف حت�س�ي�ن معارف امل�ستهلكني
عن �ص���حة الأغذية املنزلية ،وتزويدهم باملعلومات التي ت�س���اعدهم على حتقيق االت�ساق بني
عاداتهم الغذائية ومتطلبات ال�صحة اجليدة.

نظام �ضمان �سالمة وجودة الغذاء
العملية التي تعتمد على بناء الإدارة الن�ش���طة للرقابة وعلى عوامل اخلطر التي تت�س���بب يف
الأمرا����ض النا�ش���ئة عن تل���وث الغذاء ،والتي حتدث بوا�س���طة املنتجني وامل�ص���نعني ،وهي
عملية �إيجابية ولي�س���ت رد فعل حلدوث م�شكلة؛ مبعنى �أنها عملية منع حدوث اخلطر ولي�س
اكت�شافه.
ولتطبيق �أ�سلوب الإدارة الن�ش���ط للتحكم يف عوامل اخلطر ميكن للم�صنعني اختيار �أي من
الو�س���ائل التي ت�ضمن جودة و�س�ل�امة منتجاتهم واجتيازهم لأعمال الرقابة التي تطبق عليهم
من اجلهات الرقابية التي حتتم تطبيق اال�شرتاطات التالية:
•الت�صميم املالئم للمن�ش�أة وال�صيانة الدورية.
•الت�صميم اجليد للمعدات وال�صيانة الدورية.
•معايرة �أجهزة القيا�س مبا فيها الرتمومرتات و�أجهزة قيا�س الوقت.

28

29

دليل الرقابة الصحية والتقنيات الحديثة

•تطبيـــق اال�شرتاطات القيا�سية ال�صحية (Standard Sanitation Operating
.)»Procedures «SSOP's

•و�ضع موا�صفات جيدة للمواد اخلام قبل �شرائها.
•جتديد ال�شهادات ال�صحية لكافة العاملني با�ستمرار.
•الت�أكي���د على �إعفاء املر�ض���ى م���ن العمل وتعوي�ض���هم حتى الت�أكد من �ش���فائهم
و�سالمتهم.
•التدريب امل�ستمر للإدارة وامل�شرفني وكافة العاملني باملن�ش�أة.
•االحتفاظ بال�سجالت التي توثق العمليات ال�سابقة.
ويف حالة تطبيق نظام حتليل الأخطار وحتديد نقاط التحكم احلرجة (نظام ها�سبHACCP
� ) Systemأو نظام �إدارة �سالمة الغذاء ( FSMSوفق املوا�صفة الدولية القيا�سية الأيزو:

 )2005:22000يف املن�ش�أة فهناك �سجالت ملتابعة تنفيذ خطواتها.

***

دور
المراقبين
الصحيين في أعمال
الرقابة الصحية على الغذاء

يجب �أن يقوم امل�صنعون واملنتجون بدورهم يف تنفيذ الرقابة على جودة و�سالمة منتجاتهم
التي يجنون من وراء بيعها للم�ستهلك ربحاً وفرياً  ،ولأن امل�ستهلك له احلق يف احل�صول على
غذاء �ص���حي و�آمن  ،فعلى احلكومة �أن تت�أكد من ح�ص���وله على هذا احلق  ،وذلك بالتحقق
من �أن املن�ش�آت تطبق الأنظمة واللوائح عن طريق ال�سلطات الرقابية وحتت �إ�شرافها.
وتعترب الأنظمة واللوائح التنفيذية مكوناً رئي�ساً يف نظام �ضمان �سالمة الغذاء باململكة ،وقوة
تطبيقه���ا تعترب داللة على كفاءة هذا النظام .وبالطبع ف�إن عدم تفعيل هذه الأنظمة واللوائح
يت�ساوى مع عدم وجودها يف الأ�صل؛ ولذا ف�إن دور مراقبي الأغذية هو تفعيل هذه الأنظمة
واللوائح  ،وهذا الدور له �أهمية كبرية يف �إظهار قوتها.
ويف معظ���م الأحيان ف����إن مفت�ش الأغذي���ة يف حالة اقتناع���ه بعدم كفاءة �أ�س���لوب النظافة
والتطهري فهذا يحتم عليه �س���حب عينات للتحليل والت�أكد من مدى كفاءة هذه الأ�س���اليب.
وتظل هناك م�ش���كلة تت�ص���ل مبدى متثيل العينات حلجم الإنتاج وكفاءة املعامل ،وكذا حتديد
نوعية التحاليل املطلوب �إجرا�ؤها.
ونظراً ل�ضرورة �إتاحة ميزانية كافية للمختربات و�إجراء عمليات التدريب امل�ستمر للعاملني بها
ف�إن نظم الرقابة املعتمدة على التعرف على عوامل اخلطر ومنعها من الأ�صل هي الأجدى.
ولذلك ف�إن الفل�س���فة اجلدي���دة للرقابة على الغذاء تراقب كامل �سل�س���لة تداول الغذاء من
املزرع���ة �إىل املائدة  ،مت�ض���منة كاف���ة املراحل كالنقل ،الف���رز ،التعبئة ،الذبح والت�ش���فية،
بائع التجزئة وحتى الو�ص���ول �إىل امل�س���تهلك �أو الأماكن التي تعد وتق���دم الغذاء؛ وذلك
الحتماالت التعر�ض للملوثات خالل هذه ال�سل�سلة.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن بع�ض امللوث���ات مثل متبقيات املبي���دات ميكن �أن تقل خ�ل�ال العمليات
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الت�ص���نيعية ،و�أي�ضاً ال�سموم البكتريية احل�سا�س���ة للحرارة حيث توجد �سموم بكتريية تتحمل
درجات حرارة عالية مثل �س���موم ميكروب «املك���ورات العنقودية الذهبية» ،ولكن ميكن �أن
تزيد امللوثات امليكروبيولوجية خالل عمليات التداول املتتابعة �إال �إذا مت قتل هذه امليكروبات
مبعامالت حرارية مث ًال يف �آخر مراحل الت�ص���نيع .ومع اتباع تطبيق املعامالت احلرارية الكافية
للتخل�ص من امليكروبات املمر�ضة كالطهي �أو احلرارة  ،ف�إن فر�ص تلوث الغذاء املطبوخ وارد
خالل عمليات التداول حتى الو�ص���ول �إىل مائدة امل�س���تهلك .وميكن �أي�ضاً �أن تظل ال�سموم
التي تفرزها بع�ض �أنواع الفطريات حيث �إن معظمها ال يت�أثر بحرارة عمليات الطهي  ،وميكن
�أن يتعر�ض امل�س���تهلك للخطر رغم اتباع املعامالت احلراري���ة .كما ميكن للمنتجات الطازجة
التي مت غ�سلها بعد ح�صادها �أن تتعر�ض للتلوث؛ وذلك ل�سوء تداولها �أو تخزينها يف ثالجات
املنازل بطريقة غري �صحيحة ،خا�ص ًة و�أن املنتجات الطازجة ت�ستهلك دون معامالت حرارية.

ت�سجي��ل وتعريف املن�ش ��أة وحتديد ترتيبها م��ن حيث �إمكانية ح��دوث �أخطار يف
منتجاتها
تقوم اجلهات الرقابية يف معظم دول العامل ب�إلزام املن�ش����آت التي ترغب يف العمل يف جمال
ت�ص���نيع الغذاء �أن يتم ت�س���جيلها قبل بداية الت�ش���غيل ،حيث يتم الرقابة على املن�ش�أة قبل �أن
ت�سجل ،ويف حالة املوافقة على املن�ش�أة من حيث مطابقتها لال�شرتاطات ال�صحية التي حتددها
اللوائح اخلا�ص���ة بنوعية املنتج تعطي الت�صريح ببدء العمل وعاد ًة ما يتم جتديد هذا الت�صريح
�س���نوياً ،وتُعطى كل م�ؤ�س�سة رقم ت�س���جيل خا�ص بها ويف حالة قيام املن�ش�أة ب�إجراء تو�سعات
�أو جتديدات �أو �إ�ض���افة خطوط �إنتاجية جديدة لتحل حمل خطوط قدمية والذي قد يتطلب
تغيري �أ�سلوب الت�ص���نيع ف�إنه يعاد ت�سجيلها حتت نف�س رقم الت�سجيل ال�سابق ،وعلى املراقب
�أن يت�أكد من �أن الت�س���جيل مازال �س���ارياً  ،وعن طريق رقم الت�سجيل ميكن �أن يراجع تقارير
الرقابة ال�سابقة و�أن يعد للتقرير اجلديد.

ترتيب املن�ش�أة تبع ًا ملدى قابلية منتجاتها للتلوث:

ال تت�س���اوى ال�صناعات الغذائية املختلفة يف �إمكانية ت�س���ببها يف حدوث �أمرا�ض الت�سمم �أو
العدوى الغذائية؛ وذلك الختالف نوعية املنتجات و�أ�س���لوب الت�صنيع والتداول .ولذلك
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فهناك عالقة بني �أ�س���لوب الت�ص���نيع ونوعي���ة املنتج الغذائي و�إمكانية وج���ود عوامل ت�ؤدي
�إىل �إحداث الأمرا�ض النا�ش���ئة عن تلوث الغذاء ،وعلى املراقب �أن ي�أخذ يف االعتبار هذه
العوام���ل �أثناء �إعداده لعملية التفتي�ش التي تعتمد على تقييم مدى تطبيق �أ�س���لوب �ض���مان
جودة و�س�ل�امة الغذاء يف املن�ش����أة ،حيث �إن لكل نوع من الأخطار احتياطات خا�ص���ة يتم
الت�أكد من اتخاذها ل�ضمان �سالمة املنتج وم�أمونيته.
فمث ًال املخبز الذي ينتج خبزاً فقط لي�س لديه الأخطار التي توجد يف خمبز ينتج خمبوزات
متنوعة (اجلاتوهات  ,احللويات) والتي ميكن �أن ت�ضاف لها الكرميات والتي ال تعامل حرارياً
فهي معر�ض���ة للتلوث ب�شكل كبري مبيكروب «املكورات العنقودية الذهبية» املنتجة لل�سموم
املعوية.
ومثال �آخر ف�إن عوامل اخلطر التي ميكن �أن توجد يف العمليات الت�ص���نيعية ملنتج �س���وف يتم
طهيه قبل اال�ستهالك مثل الدواجن املربدة واللحوم تختلف عن تلك التي تنتج جاهزة للأكل
مبا�ش���رة »( «Ready to-eat productsمثل اللحوم الباردة) التي ميكن �أن ت�س���تخدم
مبا�ش���رةً ،وبالتعرف على الأغذية عالية اخلط���ورة �أو عمليات التجهيز ف�إن على املراقب �أن
يركز على هذه النوعية من الأغذية التي غالباً ما ت�سبب �أمرا�ضاً والتي تعرف بعدوى غذائية
�أو الت�س���مم الغذائ���ي �إذا مل تتخذ �إج���راءات حتكم جيدة  ,فمث ًال الدواج���ن الطازجة دائماً
م���ا تكون حمملة ببكترييا ممر�ض���ة؛ ولذا ف�إن مراعاة عدم انتقال امللوث���ات منها �أثناء الإعداد
لأغذية �أخرى وخا�ص��� ًة التي ت�س���تهلك طازجة �إىل جانب االهتمام بدرجات حرارة الطهي
والوقت للو�ص���ول �إىل الت�س���وية الكاملة .وكذالك الأطعمة التي تظل لفرتة طويلة معر�ضة
لدرجات احلرارة اخلطرة ما بني (� 4إىل °64م) ف�إن �إمكانية تكاثر البكترييا املمر�ضة وارد يف
ه���ذه احلالة؛ ولذا يلزم مراعاة درجات الت�س���خني والتربيد والفرتة الزمنية التي يظل عليها
الغذاء حتت هذه الدرجة.
بالإ�ض���افة �إىل �أن الأغذية التي يقبل عليها العديد من امل�س���تهلكني وتُ�س���حب من الأ�سواق
يف فرتة وجيزة ميكن �أن ت�س���بب م�شاكل كبرية �أو ت�س���بب فا�شيات يف حالة تلوثها بالبكترييا
املمر�ضة ،وذلك بخالف تلك الأغذية التي ال ت�سوق بنف�س ال�سرعة.
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وميك���ن �أن يعتمد القائم ب�أعمال الرقابة ال�ص���حية على الأغذية �أ�سا�س���اً عل���ى خلفيته العلمية
وتدريب���ه الأكادميي يف حتديد م�س���توى الأخطار التي ميكن �أن يتعر�ض لها امل�س���تهلك جراء
تناوله �أغذية ملوثة ب�أحد م�سببات الأمرا�ض.
وفيما يلي بع�ض املنتجات وال�صناعات الغذائية الناجتة ،منها:

مزارع �إنتاج احليوانات والدواجن –امل�سالخ– العمليات الت�صنيعية:
•مزارع �إنتاج حيوانات اللحوم والدواجن.
•امل�سالخ.
•عملية �إنتاج البي�ض.
•�إنتاج امل�صنعات من البي�ض.
•�إنتاج الألبان.
•امل�صنعات اللبنية.
•اللحوم والدواجن الطازجة واملجمدة.
•معلبات اللحوم والدواجن.
•الأغذية اجلاهزة لال�ستخدام من اللحوم والدواجن.

املنتجات النباتية الطازجة واملعب�أة:

•مزارع �إنتاج اخل�ضر والفاكهة.
•تعبئة اخل�ضر والفاكهة الطازجة.
•عمليات �إنتاج معلبات اخل�ضر والفاكهة.
•�إنتاج ع�صائر اخل�ضر والفاكهة.
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�صيد الأ�سماك وعمليات ت�صنيع الأغذية البحرية:
•ال�صيد.

•الأ�سماك الطازجة واملجمدة والأغذية البحرية الأخرى امل�صنعة.
•تعليب الأ�سماك والأغذية البحرية.
•ت�صنيع الأ�سماك املحارية.
•املزارع ال�سمكية.

كيفية و�ضع �أولويات الرقابة بنا ًء على نوعية املنتج وطبيعة املن�ش�أة:

عندما يوجد عدد كبري من املن�ش����آت يلزم مراقبتها  ،ف�إنه لنجاح نظام رقابة جودة و�س�ل�امة
الأغذية يلزم و�ض���ع �أولويات ،حيث تكون الأولوية للم�صنعات التي ميكن �أن حتمل عوامل
�أخطار �أكرث للم�س���تهلك ،وكذلك للمن�ش����آت التي ت�س���جل خمالفات �أكرث بحيث يتم �إعطاء
اهتمام �أكرث لهذه النوعية.

وميكن �أن تلخ�ص خطوات و�ضع الأولويات �إىل ما يلي:
1 .1تاريخ املن�ش����أة من حيث توافقها مع الأنظمة واللوائح  ،من تقارير الرقابة ال�س���ابقة
وميكن �أن يكون م�س���توى التواف���ق عالياً وبذلك يكون تقييم املن�ش����أة (جيد)� ،أو
يكون م�ستوى التوافق رديئاً ويكون تقييم املن�ش�أة (�ضعيف).
2 .2نوعية املنتجات و�إمكانية تواجد عوامل اخلطر (�سوا ًء ميكروبيولوجية �أو كيميائية
�أو �س���موم طبيعية بنوعها حيواني���ة �أو نباتية)� ،إىل جانب ظروف ت�س���ويقها (هل
ي�ستهلكها عدد كبري من امل�ستهلكني �أو هل هي موجهة للأطفال الر�ضع �أو هل هو
منتج خا�ص مق�صود به فئة حمدودة «ح�سا�سة» من امل�ستهلكني) .وتقييم املنتج �إما
عالٍ �أو منخف�ض اخلطورة.
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•طلب ت�أكيد تعاون الإدارة مع املراقب.

وتو�ضع هذه النتائج يف اجلدول التايل:
مدى توافق املن�ش�أة مع الأنظمة واللوائح

طبيعة املنتج

�أولوية التفتي�ش

�ضعيف
�ضعيف
جيد
جيد

عايل اخلطورة
منخف�ض اخلطورة
عايل اخلطورة
منخف�ض اخلطورة

1
2
2
3

�أولوية �أوىل = 1

�أولوية متو�سطة = 2

�أولوية مت�أخرة = 3

أسلوب الرقابة على منشآت التصنيع الغذائي

1 .1الإعداد لعملية الرقابة:
الإخطار امل�س���بق للمن�ش�أة (�إال يف حالة التفتي�ش ملتابعة ت�صحيح الأخطاء �أو التفتي�ش للتحقق
من �شكاوى امل�ستهلك؛ ولذلك يجب �أن يكون التفتي�ش مفاجئاً).
•مراجعة ال�سجالت اخلا�صة باملن�ش�أة.
•�إعداد املالب�س وامل�ستلزمات اخلا�صة ب�إجراء عملية التفتي�ش.
•و�ضع جدول لالجتماع التمهيدي.
•�إجراء الزيارة التفقدية خلطوط الإنتاج باجتاه عك�سي حلركة املنتجات.
•عقد االجتماع اخلتامي.
•ت�سجيل التقرير يف امللفات اخلا�صة بذلك وت�سليم ن�سخة للإدارة.

2 .2االجتماع االفتتاحي لعملية التفتي�ش:

•التعريف باملراقب املخت�ص املكلف ب�أعمال املراقبة ال�صحية.
•�شرح �أ�سلوب الرقابة.
•الهدف والطريقة التي �سيتم اتباعها.
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3 .3خمطط �سريان العملية الت�صنيعية:

•يطلب الر�سم الكروكي الذي يو�ضح خطوات الت�صنيع.
•يقوم املراقب ب�إعداد املخطط بنف�سه �إذا مل يكن موجوداً.

4 .4تفقد املوقع:

•املباين واملن�ش�آت واملوقع.
• املعدات والتجهيزات.
• التهوية.
• املياه.
• برامج ال�صيانة والنظافة والتطهري ومقاومة احل�شرات.
• و�سائل النظافة ال�شخ�صية.
• التدريب.
• ممار�سات الإنتاج واحل�صاد.
• نقل املادة اخلام.
• بيانات بطاقات تعريف املنتج.
• تخزين ونقل املنتج النهائي.
• التتبع و�أ�سلوب �سحب املنتج من الأ�سواق.

5 .5الإجتماع اخلتامي:

•مناق�شة ما مت التو�صل �إليه ،وخا�ص ًة نقاط عدم التوافق مع الأنظمة واللوائح.
• املوافقة على جدول زمني لإجراء العمليات الت�صحيحية.
• توقيع التقرير وت�سليم ن�سخة منه �إىل الإدارة.
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• مناق�شة �إمكانية حت�سني �أ�سلوب نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
• �إ�ضافة التقرير لل�سجالت اخلا�صة بذلك وحتديد موعد للمتابعة.

6 .6الرقابة بهدف املتابعة
المعلوم���ات والمه���ارات المطلوب توفرها ف���ي المراقب
الصحي على األغذية

�1 .1أن تك��ون لديه معلوم��ات مكثفة عن الأنظمة واللوائ��ح اخلا�صة مبزاولة �أن�شطة
املن�ش�آت الغذائية مبختلف �أنواعها:

من املهم جداً �أن يكون لديه املعلومات التالية:
•معلومات حول كاف���ة الأنظمة واللوائح والتعليمات الت���ي تطبق وحتكم عمليات
الت�ص���نيع الغذائي يف املن�ش����آت الغذائي���ة  ،وطريقة التفتي�ش الت���ي يلزم اتباعها
بجانب اال�شرتاطات ال�صحية الأخرى الواجب توافرها.
•�إملامه بالأنظمة واللوائح املت�صلة بالبيئة والأمن ال�صناعي.
•معرفة املمار�س���ات الزراعية والت�ص���نيعية وال�ص���حية اجليدة وط���رق نقل الغذاء
وتوزيعه وتخزينه وعر�ضه.
ملا لذلك من �أثر كبري على جودة و�سالمة الغذاء.

2 .2نظام �ضمان جودة و�سالمة الغذاء:
يجب �أن يعرف مراقبو الأغذية خطوات تطبيق نظام �ضمان �سالمة وجودة الغذاء «FSAQ/
 ،»ASوكيف ت�ؤثر هذه اخلطوات بع�ضها على بع�ض.

وبالطبع ف�إنه البد �أن يفهم جيداً خطوات وعمليات ت�ص���نيع املنتج الغذائي وميكروبيولوجيا
وكيمياء الغذاء.
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3 .3برامج املمار�سات ال�ضرورية لل�سالمة ال�صحية والتطهري ومقاومة االفات:

•�أن تكون ل���دى مراقبي الأغذية معرفة وفهم جيد لهذه الربامج ،وكذلك خوا�ص
املواد التي ت�ستخدم كمنظفات �أو مطهرات وت�أثريها على مكونات الغذاء وت�أثريها
بع�ض���ها على بع�ض وعلى املعادن التي ت�صنع منه خطوط الإنتاج (ت�أثري الكلورين
على احلديد مث ًال).
•معرفته بخوا����ص وت�أثري مواد التطه�ي�ر على �أنواع البكترييا امل�س���تهدفة واحلدود
الق�صوى ملتبقيات هذه املركبات يف الغذاء والآثار ال�سلبية على �صحة امل�ستهلك
عند عدم التقييد باحلدود امل�سموح بها.
•املعرفة باملمار�سات ال�ص���حية مبا يف ذلك املمار�سات ال�شخ�صية ال�صحية للأفراد،
ويك���ون لديه القدرة على نقل هذه املعلومة للإدارة مع تو�ض���يح �أهداف و�أهمية
تطبيق هذه املمار�سات.
•الإملام باملمار�س���ات اخلا�ص���ة مبقاومة احل�ش���رات  ،و�ض���رورة معرفة �أن املركبات
امل�س���تخدمة يف ذلك ميكن �أن ت�ؤثر ت�أثرياً �س���يئاً على الغذاء �إذا ما ت�س���ربت بطريقة
�أو ب�أخرى للغذاء  ،وعليه �أي�ض���اً �أن ينقل هذه املعلومات مل�ص���نعي الأغذية حيث
�أن عمل���ه ال ينتهي بالتفتي�ش فقط ،بل يجب علي���ه �أن يقوم بدور توعوي وتثقيفي
للعاملني باملن�ش�آت الغذائية.

4 .4الأ�س�س العامة لتطبيق نظام �إدارة �سالمة الغذاء:
حينما نتحدث عن الأ�سلوب الذي يطبق ل�ضمان جودة و�سالمة الغذاء « ،»FSQ/ASف�إن
ذلك يعني تطبيق نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
ومن املهم �أن يكون املراقب ملماً بالنقاط التالية:
•�أ�س�س هذا النظام و�أ�سلوب تطبيقه والرقابة عليه.
•�أن يكون لديه ما يثبت ح�صوله على تدريب يف هذا املجال.
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�5 .5أ�سلوب املراجعة والرقابة:
�إن االجت���اه احلديث الج���راء عمليات الرقابة هو االهتمام بالتفتي�ش على عمليات الت�ص���نيع
وكذلك م�ستلزمات وخطوط الت�صنيع.

�6 .6أ�سلوب �سحب العينات لفح�ص املنتج:

•�أن يكون لدى املراقب املعلومات الكافية عن �أ�سلوب �سحب العينات ،واحلر�ص
على ا�ستخدام �أدوات معقمة ،وكذلك املرجعية لطريقة ال�سحب والكميات التي
�سيتم �سحبها.
•�أن يت���م تداول ونقل العين���ات �إىل املختربات بطريقة منا�س���بة بحيث ت�ض���من �أن
تكون العينة مماثلة متاماً للأ�ص���ل الذي �س���حبت منه �إذا كانت مربدة �أو جممدة �أو
�سائلة � ...إلخ.
•املعرفة مبا تت�ض���منه املوا�ص���فات القيا�س���ية املقررة للأغذية املختلفة بالإ�ضافة �إىل
امليكروبات امل�س���ببة لف�س���اد املنتجات وامليكروبات املمر�ض���ة ،هذا بالإ�ضافة �إىل
معرفته طريقة فح�ص املنتجات ظاهرياً و�إجراء التقييم احل�سي لهذه املنتجات.

7 .7مهارة التعرف والتحقق من التوافق مع نظام �إدارة �سالمة الغذاء:

•�إىل جانب املعرفة الأكادميية وكذا خربة املراقب العملية ومعرفته بالأنظمة واللوائح
الت���ي حتكم عمليات ت�ص���نيع الغذاء ،وكذل���ك معرفت���ه مبيكروبيولوجيا وكيمياء
الغذاء ،فمن املهم �أي�ض���اً �أن يكون لديه اخلربة العملية املتخ�ص�صة واملقدرة التي
متكنه من املراقبة ب�ص���فة �أ�سا�سية على العوامل الرئي�سة امل�ؤثرة على جودة و�سالمة
الغذاء ،وكذالك العوامل امل�سببة لأخطار الأمرا�ض التي تن�ش�أ عن تلوث الغذاء.
•عل���ى املراقب �أن يتحقق من �أن املن�ش����أة متوافقة مع النظام الذي ي�ض���من جودة
و�س�ل�امة الغ���ذاء  ،والبد �أن يكون ه���ذا النظ���ام متوافقاً مع الأنظم���ة واللوائح
املطبقة.
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8 .8مقدرته على التوا�صل:

•يلزم �أن يكون لدى املراقب املقدرة واملهارة على ح�س���ن التوا�صل ب�صورة متكنه
من نقل املعلومات اخلا�صة باال�شرتاطات والطرق املختلفة ب�سالمة وتداول الغذاء
وتطبيق النظم التي ت�ضمن جودة و�سالمة الغذاء «.»FSQ/AS
•�أن يكون لديه املقدرة املتميزة على الإقناع و�سرعة تو�صيل املعلومة �إىل املتلقي.

9 .9التعليم الأكاديـمي الأ�سا�سي و�شهادات حتديث التدريب:

تتغري تكنولوجيا ال�صناعات الغذائية ب�صورة م�ستمرة فهناك دائماً جديد يف و�سائل الت�صنيع
الغذائي وط���رق الفح�ص واالختب���ار اجلديدة والأجه���زة اجلديدة واملكون���ات الغذائية،
ويتطلب ذلك تدريباً مالئماً �إىل جانب ح�ص���وله على ال�ش���هادات الدرا�س���ية املالئمة ،و�أن
يكون لديه با�س���تمرار تدريب للتعرف على التط���ورات اجلديدة يف هذا املجال ،مع الت�أكد
من قيام العاملني يف جمال الرقابة ال�صحية القدامى مبتابعة زمالئهم اجلدد يف هذا املجال.
اإلج���راءات الواج���ب اتخاذه���ا ف���ي حالة ع���دم التوافق مع
التشريعات واألنظمة

1 .1تو�ضيح وكتابة حاالت عدم التوافق مع اللوائح واخلروج على الأنظمة يف تقرير
املراقبة.
2 .2مناق�شة عدم التوافق واخلروج على الأنظمة مع الإدارة.
3 .3املوافقة على الإجراءات الت�صحيحية وو�ضع جدول زمني للتنفيذ.
�4 .4ش���رح وتو�ضيح مميزات اتباع النظم واملمار�س���ات االختيارية مع تقدمي القوة يف
تطبيقها.

نظام �إدارة العملية الرقابية
م���ن املفاهيم الأ�سا�س���ية للرقابة وجود نظام ل�ل��إدارة يقوم بالت�أكد م���ن �أن جميع �إجراءات
املراقبة قد مت توثيقها وتطبيقها وذات فاعلية ،للت�أكد من م�صداقية و�شفافية تقييم برامج �سالمة
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الغذاء ،و�أنها مطابقة للموا�ص���فات القيا�سية املقررة اخلا�صة ب�س�ل�امة الغذاء .وي�شتمل هذا
النظ���ام على متابعة ومراجعة جميع �أعمال عمليات املراقبة و�أهدافها ودالئلها .وتقوم اجلهة
الرقابية بعملية الإدارة ،ويُبنى نظام الإدارة على �أ�س���ا�س الأنظمة والت�شريعات واملوا�صفات
القيا�سية الدولية التي متثل قواعد ومعايري املراقبة لنظم �إدارة �سالمة الغذاء.

يف بع�ض الأحيان ي�شرتك املراقبون يف برامج تدريب تهتم ب�سالمة الغذاء للعاملني باملن�ش�آت
الغذائية ويف نف�س الوقت يعترب مراجعاً لربامج �س�ل�امة الغذاء باملن�ش����أة ذاتها مما ي�ؤدي �إىل
وجود تداخل وتعار�ض بني املهمتني ،وعل���ى املراقب �أن يختار بني �إحدى املهمتني وكذلك
�إذا كان املراقب ممن ا�ش�ت�ركوا يف و�ضع وتنمية برنامج �سالمة الغذاء بنف�س املن�ش�أة فال يجوز
له القيام ب�أعمال املراقبة بها.

1 .1منع تداخل االخت�صا�صات:

3 .3املحافظة على �سرية املعلومات:

ومن �أهم خ�صائ�ص نظام الإدارة الرقابية ما يلي:
ل�ض���مان �ش���فافية عملية املراجعة يجب الت�أكد من �أن املراجع لي����س لديه �أي نوع من تداخل
االخت�صا�ص���ات ،ولي�س���ت لديه �أي عالقة من قري���ب �أو من بعيد باملن�ش����أة ،وعليه �أن يقوم
ب�إخطار اجلهة الرقابية فوراً عند وجود �أي نوع من تداخل االخت�صا�صات.

�2 .2شفافية العملية الرقابية:
�إذا كان املراقب �ضمن من قاموا بو�ضع برنامج �إدارة �سالمة الغذاء املطبق يف من�ش�أة غذائية
معين���ة ويف نف�س الوقت يقوم بعملي���ة املراقبة لنف�س الربنامج ف�إن ذلك ميثل حالة من حاالت
عدم ال�شفافية؛ حيث �إن املراقب يف هذه احلالة ال يكون مو�ضوعياً وحمايداً ،ونف�س ال�شيء
�إذا كان املراقب من العاملني باملن�ش�أة الغذائية �أو �شريكاً يف �إدارتها �أو �أحد مالكها.
�أثن���اء املراقب���ة يقوم املراق���ب بتحديد حاالت ع���دم املطابقة وذلك عند وج���ود انحرافات
حمددة ،ويكون من م�سئولية املن�ش����أة الغذائية (ولي�س املراقب) حتديد كيفية التغلب على
حاالت عدم املطابقة .ويجوز �أن يقوم املراقب بتقدمي امل�ش���ورة للمن�ش�أة الغذائية عن كيفية
التغلب على حاالت عدم املطابقة املن�صو�ص عليها يف تقارير املراقبة دون تقدمي حلول عملية
�أو ا�ست�ش���ارات؛ فعلى �س���بيل املثال ال يجوز للمراقب تقدمي حلول حمددة ودقيقة للتغلب
�أو الق�ض���اء على م�شكلة بعينها ،مع عدم ال�س���ماح للمراقب على نظام �إدارة �سالمة الغذاء
باال�ش�ت�راك ب�صورة �أو ب�أخرى يف و�ضع �أو �إقامة �أو تطوير �أو حتديث النظام باملن�ش�أة التي قد
يق���وم يف وقت من الأوقات مبراقبتها ،والب���د من تدخل اجلهات الرقابية املعنية عند حدوث
�أي من هذه الأمور؛ ملنع �أو تقليل حدوثها للمحافظة على �شفافية عملية املراجعة.
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هناك متطلبات �أ�سا�س���ية للمحافظة على �سرية املعلومات ،ويجب تطبيق هذه املتطلبات على
جميع من يقومون ب�أي دور من �أدوار مراقبة ومراجعة �سالمة الغذاء �سواء التابعني لأي جهة
رقابية �أو من املراجعني املعتمدين ل�سالمة الغذاء.

4 .4التعرف على التغريات التي حتدث يف املن�ش�أة الغذائية:
ت�ؤثر التغريات التي حتدث يف املن�ش����آت الغذائية وعمليات تداول الغذاء بها على ت�ص���نيف
تل���ك املن�ش����آت وبالتايل ت�ؤث���ر على تك���رار عمليات املراقب���ة ،وكذلك يف نوعي���ة املراقبني
املطلوب�ي�ن ،والبد من �إخطار اجله���ات الرقابية املعنية ب�أي تغريات قد حتدث بتلك املن�ش����آت
و�أي من عمليات تداول الغذاء التي تتم بها ،مثل تغيري عمليات الت�صنيع �أو خطواته ،وتقدمي
املعلومات الكافية عن نوعية وطبيعة تلك التغريات والأ�سباب التي �أدت �إىل حدوثها؛ حتى
ميكن للجهة الرقابية النظر يف ت�ص���نيف املن�ش����أة وهل ميكن تغيري هذا الت�ص���نيف من عدمه،
وكذلك حتديد دورية عمليات املراقبة التي تتم بها.

5 .5املراقبون ال�صحيون:
يحت���اج برنامج �إدارة جودة و�س�ل�امة الغذاء �أن يكون جميع امل�ش���اركني يف �أعمال املراقبة
�أو عمليات املراجعة ذاتها م�ؤهلني ومنا�س���بني مل���ا يقومون به من �أعمال  ,كما يجب �أن يكون
مراقبو �سالمة الغذاء لديهم جميع املتطلبات واملعايري التي ينبغي توافرها لدى مراقبي �سالمة
الغذاء .والبد من مراجعة خربات املراقبني بوا�سطة اجلهات الرقابية وتقييمهم ب�صفة دورية،
حيث ت�شمل عمليات املتابعة والتقييم التقارير التي يقدمها ه�ؤالء املراقبون ،ومن ال�ضروري
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�أن ي�ش���مل التقييم مراجعة ومتابع���ة ما يقومون به من عمليات املراقبة يف املن�ش����آت الغذائية
عل���ى الواقع؛ حتى ميكن مراقبة وتقييم ومتابعة مهاراتهم و�أدائهم والت�أكد من خربات ه�ؤالء
املراقب�ي�ن ،وذلك من خالل م���ا يقومون به من �أعمال يف املن�ش����آت الغذائية والتي يجب �أن
تتواف���ق مع خرباتهم الفنية يف جمال املراجعة ،وعند وجود �أي ق�ص���ور �أو خمالفة �أو نق�ص
يف خربة �أي منهم �أو عدم مطابقته لأي معيار من معايري مراقبي �سالمة الغذاء يُلغى اعتماده
كمراقب.

�6 .6إجراءات املراقبني:
يج���ب �أن تتوفر لدى املراقبني املعلومات الكافي���ة املرتبطة ب�إجراءات املراقبة ،ويجب �أن يتم
حتدي���ث تلك املعلومات ،خ�صو�ص���اً عند حدوث �أي تغريات ،وت�ش���مل تلك املعلومات �أي
تغريات يف املتطلبات والعمليات الت�ص���نيعية والإدارية ،ويجب �أن يتم احل�صول على هذه
املعلومات ب�سهولة .ويجب الت�أكد من �أن جميع املراقبني املعتمدين يتبعون نف�س الإجراءات
عند قيامهم مبراقبة برامج �سالمة الغذاء من خالل تطبيق معايري ثابتة �أثناء املراقبة.

7 .7ال�شكاوى �أو التظلمات:
عن���د عدم املوافقة �أو االعرتا����ض على تقارير ومالحظات املراقب�ي�ن �أو اجلهة الرقابية فعلى
املن�ش�أة الغذائية �أن تقدم �شكوى �أو تتظلم مما ورد بالتقرير �أو القرار ال�صادر من اجلهة الرقابية
بنا ًء على هذا التقرير ،كما يجوز للمراقب التظلم �أو ال�شكوى من املن�ش�أة الغذائية عند عدم
تعاون املن�ش�أة الغذائية �أثناء �إجراء عملية املراقبة.
والبد من وجود �إجراءات وا�ض���حة وحمددة للتعامل مع تلك التظلمات وال�ش���كاوى التي
يجب �أن ت�شتمل على:
•�آلية �إبالغ �شكاوى املن�ش�آت الغذائية واملراجعني وطبيعة ال�شكوى.
•كيفية التحقيق يف ال�شكاوى املقدمة.
•ما الإجراء �أو الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال هذه ال�شكاوى.
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ومن ال�ض���روري �أن تكون هناك جهة خمت�ص���ة بتلك ال�ش���كاوى باجله���ة الرقابية تتوىل كل
الإجراءات ال�س���ابقة ،وتوف���ر يف نف�س الوقت معلوم���ات كافية عن تلك ال�ش���كاوى وما مت
اتخاذه من �إجراءات حيالها مع �سهولة االطالع على تلك املعلومات بوا�سطة اجلهات الرقابية
احلكومية �أو املراقبني �أو املن�ش�آت الغذائية.

8 .8املراجعة الدورية لنظام الإدارة:
يجب �أن تعم���ل املراجعة الداخلية ومراجعة نظام الإدارة اخلا�ص باجلهة الرقابية على الت�أكد
من فاعلية النظام ،وت�س���مح بو�ضع �ضوابط حمددة ،كما ت�سمح �أي�ضا بالك�شف عن العيوب
التي قد توجد بنظام املراقبة.

9 .9التوثيق:
البد �أن تت�أكد اجلهة الرقابية من توثيق كافة �إجراءات املراجعة ح�س���ب الإجراءات املوجودة
وال�سيا�سات املتاحة للمراجعني واملن�ش�آت الغذائية واحلكومة .والبد من حتديث الوثائق طبقاً
للتغريات التي حتدث يف املن�ش�أة الغذائية وبالتايل تغيري خطة املراجعة.

1010ال�سجالت والوثائق:
من ال�ض���روري �أن حتتفظ اجلهة الرقابية بال�س���جالت والوثائق لت�س���هيل �إدارة نظام املراقبة.
وال�س���جالت �أي�ض���اً �ض���رورية للأغرا�ض النظامية لإثب���ات مالحظات املراقبة على املن�ش����أة
الغذائية .والبد �أن تكون ال�س���جالت كافية لإثبات �أن �إج���راءات املراقبة فعالة وكافية  ,كما
ينبغي �أن تكون ال�سجالت مرتبة لي�سهل تداولها وتخزينها للمدة التي يحددها النظام.

1111التغري يف متطلبات الت�شريعات
البد �أن يكون املراقبون واجلهات الرقابية على دراية كافية بالتغريات يف متطلبات الت�شريعات
التي يتم التقييم على �أ�سا�س���ها ،مثل موا�ص���فات �س�ل�امة الغذاء و�أي تغ�ي�رات يف القواعد
والت�شريعات وامل�سئوليات املرتبطة �أو التي لها عالقة بالتعامل مع الغذاء.
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الشروط
الواجب توافرها في
المختبرات التي لها
عالقة بالرقابة على الغذاء

عندما يقوم املراقب ال�صحي ب�سحب عينات من �أي مرحلة من مراحل �سل�سلة الغذاء يقوم
ب�إر�سالها �إىل املختربات الر�سمية والتي يجب �أن يتوافر بها اال�شرتاطات التالية:
أوالً :االشتراطات اإلدارية:

1 .1توفري كوادر ب�ش���رية فنية و�إدارية لها ال�سلطة واملوارد الالزمة لتنفيذ مهامها مبا يف
ذلك تنفيذ نظام الإدارة واحلفاظ على تطبيقه وحت�س���ينه وتقرير وقوع احليود عن
نظام الإدارة املعمول به �أو طرق االختبار واملعايرة ،وكذلك املبادرة يف اتخاذ ما
يلزم من �إجراءات ملنع وقوع هذا احليود �أو احلد من وقوعه.
2 .2وجود ترتيبات ت�ؤكد �أن الإدارة والعاملني متحررون من �أي �ض���غوط داخلية غري
منا�سبة �أو �ضغوط خارجية جتارية �أو مالية �أو غريها قد ت�ؤثر ت�أثرياً �ضاراً يف جودة
�أعمالهم.
3 .3توفري ال�سيا�س���ات والطرق الالزمة؛ لت�أكيد حماية خ�صو�ص���ية بيانات ومعلومات
عمالئه وحق���وق ملكيته ،مبا يف ذلك ط���رق ت�أمني التخزين الإلك�ت�روين للنتائج
ونقلها.
4 .4توفري ال�سيا�سات والطرق الالزمة لتفادي اال�شرتاك يف �أي �أن�شطة من �ش�أنها تال�شي
الثقة يف كفاءة املخترب وحياديته و�إحكامه وا�ستقامة �أعماله.
5 .5حتدي���د الهيكل التنظيم���ي والإداري للمخترب وو�ض���عه داخل امل�ؤ�س�س���ة الأم �إن
وجدت ،والعالقة بني �إدارة اجلودة والت�شغيل الفني واخلدمات املعاونة.
6 .6حتديد امل�س���ئوليات وال�س���لطات والعالق���ات البينية لكل الأف���راد الذين يقومون
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بالأعم���ال والإدارة والتحق���ق م���ن �ص���حة العمل وال���ذي له ت�أث�ي�ر على جودة
االختبارات واملعايرة.
7 .7توفري الإ�ش���راف الكايف على القائمني باالختبار واملعايرة مبا يف ذلك الذين حتت
التدريب ،وذلك بوا�س���طة �أفراد على دراية بالط���رق والإجراءات والغر�ض من
االختبار واملعايرة ،وكذلك كيفية تقييم نتائج االختبار واملعايرة.
8 .8وجود �إدارة فنية تكون م�سئولة م�سئولية �شاملة عن العمليات الفنية وتوفري املوارد
الالزمة لتحقيق اجلودة املطلوبة يف عمليات املخترب.
9 .9تعيني مدير للجودة (�أياً كان امل�سمى الوظيفي) من بني العاملني يكون له م�سئوليات
و�س���لطات حمددة جتاه تنفيذ نظام اجلودة واتب���اع تعليماته يف كل الأوقات ،كما
يكون ملدير اجلودة حرية وحق االت�صال املبا�شر ب�أعلى م�ستويات الإدارة امل�سئولة
عن �سلطة اتخاذ القرارات فيما يخت�ص بال�سيا�سات واملوارد.
1010تعيني نواب ل�شاغلي وظائف الإدارة العليا.
1111الت�أكد من �أن العاملني على دراية بارتباط و�أهمية الأن�شطة التي يقومون بها وكيفية
�إ�سهامهم يف �إجناز �أهداف نظام الإدارة.
ثانيًا :االشتراطات الفنية:

1 .1معايرة جميع الأجهزة واملعدات الفنية امل�س���تخدمة يف �إجراء االختبارات وذلك
من قبل خمتربات معايرة معتمدة من قبل هيئة وطنية حكومية.
�2 .2أن تكون جميع االختبارات امل�س���تخدمة يف القيا�س اختبارات مرجعية وفقاً لهيئة
املوا�صفات الدولية �أو ما يناظرها دولياً �أو حملياً مثل الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة �أو الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3 .3التحكم يف بيئة العمل داخل املخترب مبا ال ي�ؤثر على �صحة االختبارات.
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4 .4التحقق من دقة القيا�س وذلك ب�إجراء مقارنات بني نتائج املخترب ونتائج خمتربات
قيا�سية مرجعية خارجية ،ثم مقارنة نتائج حتليالت داخلية لنف�س العينة.
5 .5توفري املواد القيا�سية املرجعية الالزمة الختبارات كفاءة القيا�س.
6 .6توفري و�س���ائل الأم���ان احليوي بجميع م�س���توياته وخ�صو�ص���اً داخ���ل املختربات
البيولوجية.
7 .7توفري و�سيلة �آمنة للتخل�ص من نفايات املخترب ملنع تلوث البيئة املحيطة.
8 .8العامل���ون يف املخت�ب�رات امليكروبيولوجي���ة يك���ون لديهم معلوم���ات كافية عن
الت�أثريات ال�سلبية على ال�ص���حة للكائنات احلية الدقيقة املمر�ضة وطرق التعر�ض
والأخط���ار التي ميكن �أن ت�ص���احب تداول وتخزين هذه الأحي���اء وطرق الوقاية
وجتنب �أي تلوث قد يحدث.

ج�	.أن تكون املواد اخلا�صة ب�ض���بط االختبار حمددة ومعلومة القوة والنقاوة
والرتكيز وظروف التخزين وتاريخ ال�صالحية.
د	.ينبغ���ي �أن يتمتع الأفراد العامل���ون باملخترب بكفاءة خا�ص��� ًة خالل التعليم
والتدريب واخلربات اخلا�صة مبا ي�ضمن متابعتهم لأحدث الطرق والو�سائل
العلمية للك�ش���ف عن �أو حتديد �أعداد امليكروبات خا�ص��� ًة التي تت�سبب يف
الأمرا�ض.

***

9 .9تدري���ب العاملني باملختربات عل���ى كيفية منع حدوث حرائ���ق وكيف يكون رد
الفعل اللحظي يف حالة وجود حريق.
1010يكون لدى كل خمترب قائمة ب�أهم الإجراءات املخربية التي تو�ص���ف ب�أنها التقنيات
امليكروبيولوجية اجلي���دة� ،أو �أن يكون لكل خمت�ب�ر ميكروبيولوجي دليل الأمان
والذي يعرف في���ه الأخطار املعروفة واملهمة وكذلك �ش���رح الإجراءات الالزمة
ملنع �أو احلد من هذه الأخطار.
1111يتم �إعدام جميع املخلفات الناجتة من املختربات امليكروبيولوجية عن طريق جهاز
الأوتوكليف للق�ضاء على امليكروبات املمر�ضة.
1212املخترب الذي يريد �أن يطبق اجلودة يكون معنياً مبا يلي:
�أ .توفري وحدة لتوكيد اجلودة داخل املخترب.
ب�	.أن تتم كل الأن�شطة يف املخترب وفقاً ملا مت كتابته وت�صحيحه والت�صديق عليه
يف �إجراءات العمل القيا�سية.
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إستخدام
األجهزة والتقنيات
الحديثة في الرقابة الصحية

أوالً :استعمال األجهزة في إنجاز أعمال الرقابة الصحية :

يف الآونة الأخرية �أ�صبح ا�ستخدام الأجهزة املحمولة الرقمية �أثناء فح�ص املن�ش�آت الغذائية
من الأ�ش���ياء ال�ض���رورية ،ويرجع ذلك لعدة عوامل ،منها دقتها املتناهية و�س���رعة احل�صول
على النتائج بالإ�ض���افة �إىل منع اجتهادات القائمني ب�أعمال الرقابة ال�ص���حية ،وكذلك جتنب
النتائج اخلاطئة املحتمل وقوعها كنتيجة للفروق ال�شخ�ص���ية بني املراقبني خا�ص���ة عند �إجراء
االختبارات احل�سية ،وفيما يلي بع�ض الأجهزة التي يتم اال�ستعانة بها:
.1

�1أجه���زة الأن���ف والل�س���ان الإلكرتوني���ة التحليلي���ة «Electronic nose and
 »e.tongue analyzerحيث ت�س���تخدم ل�ض���بط وتقييم رائحة وطعم الأغذية

يف امل�صانع ل�ضبط اجلودة.

2 .2جه���از قيا�س طازجي���ة الأ�س���ماك « »fish freshness meterي�س���تعمل ملعرفة
�صالحية الأ�سماك لال�ستهالك الآدمي.
.3

3جه���از قيا�س جودة املياه املحمول «Portable system for water quality
 »monitoringميكن اال�ستفادة من هذا اجلهاز يف القيا�س امل�ستمر لبقايا الكلور

.4

4جهاز قيا�س الكلور بوا�س���طة حتليل املياه وقيا�س ال�شدة اللونية «– Tint meter
 »colorimetric water analysisحيث ي�س���تفاد منه يف تقدير ن�سبة الكلور

.5

5جهاز الك�ش���ف عن التلوث ومعدل نظافة الأ�سطح «Hygiene monitoring

يف املياه ،وكذلك قيا�س ن�سبة الكلور يف ثالجات حفظ الأغذية املربدة.

يف املياه امل�ستخدمة يف املن�ش�آت الغذائية.
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 »systemي�س���تعمل ه���ذا اجله���از ملتابعة النظافة يف املن�ش����أة ،وت�ش���مل النظافة
ال�شخ�صية للعاملني والأ�سطح املالم�سة للأغذية والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة
يف �إعداد الأغذية والع�صائر وغريها.
6 .6ترمومرت الأغذية امل�ضغوط « »The compact food thermometerلقيا�س
درجة احلرارة بالغرز �أثناء التداول والطهي واحلفز.
7 .7ترموم�ت�ر الأ�ش���عة احلم���راء امل�ص���غر –
 »thermometer – pocket sizeلقيا����س درج���ة حرارة الطعام وذلك عن
طريق توجيه الأ�شعة.
حج���م اجلي���ب «Mini infrared

8 .8جه���از قيا�س درج���ة احلمو�ض���ة « »PH meterي�س���تعمل لقيا����س درجة الأ�س
الهيدروجين���ي جلمي���ع �أن���واع الأغذي���ة لتحديد مدى �ص�ل�احيتها لال�س���تهالك
الآدمي.
�9 .9ش���ريط لتحديد درجة الأ�س الهيدروجيني ال�شفاف «»PH indicator strip
حيث ي�ستعمل ملعرفة درجة احلمو�ضة لل�سوائل يف املن�ش�آت الغذائية.
1010جهاز اختبار جودة زيوت القلي « »Cooking oil testerوي�س���تعمل لتحديد
�صالحية الزيوت امل�ستخدمة يف عمليات القلي.
ثانيًا  :استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة الصحية :

مما ال �ش���ك في���ه �أنه يجب مواكبة التطورات يف جمال تقني���ة املعلومات ،والتي من مردودها
على �أعمال الرقابة ال�صحية العديد من الإيجابيات ،منها ما يلي:
1 .1رفع م�ستوى الأداء يف �إجناز الأعمال.
2 .2زيادة كفاءة العمل وزيادة اجلودة.
3 .3تقليل تكاليف التنفيذ.
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حيث تقوم النظم احلديثة باملتابعة الإلكرتونية جلميع �أنواع املعامالت و�إجراءات العمل املرتبطة
بالرقابة ال�صحية .ويبني ال�شكل التايل بع�ض مكونات نظام الرقابة ال�صحية الإلكرتونية:

منظومة
التقارير

نظام املتابعة
احلية

نظام �إدارة
وحفظ
ال�شكاوى
واملخالفات
منظومة برنامج
تقنية مدجمة يف
�أجهزة امل�ساندة
الكفية

الرقابة
ال�صحية
الإلكرتونية

نظام لتقييم
املن�ش�آت
الغذائية
وت�صنيفها

نظام الرتحيل
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نظام املراقب
امليداين
واحلا�سب
الكفي

نظام اجلدولة
والتح�ضري
لأعمال املراقبني
امليدانية

نظام
االت�صاالت

نظام تتبع
املركبات

وفيما يلي �سوف نتناول هذه الأنظمة ب�إيجاز لإلقاء ال�ضوء عليها على النحو التايل:
1 .1نظام اجلدولة والتجهيز لأعمال املراقبني امليدانية:

حي���ث يتم من خالله توزيع الزيارات امليدانية �إلكرتونياً ب�ص���ورة مت�س���اوية على
جميع القائمني ب�أعمال الرقابة ال�ص���حية ،وو�ض���ع خطة عمل « يومية� -أ�س���بوعية
 �ش���هرية  -مو�س���مية» لكل مراقب و�إمكانية تعرف املراق���ب على جدول �أعمالهحتى يك���ون جاهزاً لإجناز ما يطلب منه .هذا بالإ�ض���افة �إىل �أنه يمُ َ ِّكن من التوزيع
الع�ش���وائي �أي بدون تعمد �أو ترتيب ،وتلقائ���ي ومتغري لأماكن تغطية املراقبني ،مما
ي�ؤدي �إىل جتديد ن�ش���اطهم وزيادة خرباتهم ومعرفتهم �إىل جانب تنمية مهاراتهم
عند فح�ص من�ش�آت جديدة.

كم���ا ميكن حتديد املنطقة اجلغرافية اخلا�ص���ة بكل مراقب ،وبالت���ايل متابعة حتركاته
ملتابعة �س�ي�ر العمل ،وو�ضع �آلية لت�أكيد زيارة املراقب املن�ش�آت املطلوب فح�صها،
وذلك عن طريق مقارنة موقعها جغرافياً مبوقع املراقب عند ت�س���جيل الزيارة لها،
ف�إذا وجد فرق كبري يف امل�س���افة بني املوقعني يت�أكد للقائمني على الإ�ش���راف عدم
زيارة املراقب للمن�ش�أة املطلوب توقيع التفتي�ش عليها.
2 .2نظام املراقب امليداين واحلا�سب الكفي لديه:
�أو ًال  :يقوم املراقب من خالل جولته اليومية بتعبئة جميع قوائم فح�ص املن�ش����آت
الغذائي���ة امللحق���ة ب�أجه���زة امل�س���اندة الرقمي���ة الكفي���ة (Personal Digital
 )Assistantلتوف�ي�ر وقت املراقب ال�ص���حي والتقليل من اجتهاده ال�شخ�ص���ي
يف عملية التفتي�ش والرقابة واحل�ص���ول على توقيع امل�سئول عن املن�ش�أة �إلكرتونياً
عند �ضبط املخالفات �أو حترير �إقرار بتاليف املالحظات وغريها من �أعمال الرقابة،
وذلك لو�ضوح �ش���فافية وثائق الزيارة وتعزيز الثقة املتبادلة بني الطرفني .كما �أنه
بعد ت�س���جيل املعلومات والبيانات مبا�ش���رة لأي حدث �أثن���اء الزيارات تظهر يف
نف�س اللحظة على �شا�شة املتابعة مبقر العمل ملتابعة �سري الزيارات حلظة بلحظة.
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ثانياً  :يقوم نظام احلا�سب الكفي مبا يلي :
1 .1عر�ض قائمة بزيارات املراقب لليوم التايل.
2 .2عمل زيارة جديدة لأي من�ش�أة غري مدرجة بقائمة الزيارات لليوم احلايل.
3 .3عر�ض مواقع املن�ش�آت على اخلريطة مع ر�سم م�سار لها.
�4 .4إجناز الإجراءات املنا�سبة لكل زيارة ،مثال ذلك :
�أ� .إنهاء وحفظ الزيارة يف حالة عدم وجود �أي �إنذارات �أو خمالفات.
ب .ت�سجيل �إنذار على املن�ش�أة يف حالة وجود خلل ال يرتقي �إىل درجة املخالفة.
ت .ت�س���جيل خمالفة مع طباعة �إ�ش���عار باملخالفة ميدانياً دون احلاجة �إىل كتابة �أي
�أوراق يدوياً.
ث� .إلغاء الزيارة يف عدم العثور على املن�ش�أة باملوقع املذكور.
5 .5عر�ض جميع الزيارات ال�سابقة لنف�س الوردية مع �إمكانية التعديل فيها.
3 .3نظام اجلدولة والتح�ضري للقائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية وت�شتمل على ما يلي:
•توزيع الزيارات �آلياً وب�ص���ورة مت�س���اوية على جميع القائم�ي�ن ب�أعمال الرقابة
ال�صحية.
•و�ض���ع خطة عمل يومية و�أ�س���بوعية و�شهرية ومو�س���مية لكل فرد من القائمني
ب�أعمال الرقابة ال�ص���حية ،مع �إمكانية تعرفه على جدول �أعماله ملدة ت�ص���ل �إىل
�شهر.
•برنامج حا�س���وبي بكيفية االختيار اليومي الع�شوائي للمن�ش�آت املخطط زيارتها
بوا�س���طة معادلة رقمية حتدد التكرار التفتي�شي لكل من�ش����أة؛ ل�ضمان التوزيع
العادل لزيارة جميع املن�ش�آت امل�سجلة يف نظام الرتاخي�ص.
•و�ضع �آلية لت�أكيد زيارة القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية للأماكن املطلوبة منهم،
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وذلك عن طريق مقارنة موقع املن�ش����أة جغرافياً مبوقعهم عند ت�س���جيل الزيارة
للمن�ش�أة ،و�إذا وجد فرق �شا�سع يف امل�سافة بني املوقعني يت�أكد للقائمني بالعملية
الإ�شرافية عدم زيارة القائم ب�أعمال الرقابة ال�صحية للمن�ش�أة املخطط زيارتها.
4 .4نظام الرتحيل :

حي���ث يق���وم النظ���ام تلقائياً بتحدي���د املراقب ال�ص���حي ممثل ال���وزارة يف جلنة
اال�ستق�ص���اء الوبائ���ي ،وهي جلنة من �أربعة �أع�ض���اء لدرا�س���ة حوادث الت�س���مم
الغذائ���ي ،وهم ممثل الوزارة ووزارة ال�ص���حة ووزارة الداخلي���ة والهيئة العامة
للغذاء والدواء ،للتحقيق يف حادثة ا�شتباه الت�سمم الغذائي ومتابعتها.

5 .5نظام تتبع املركبات  :وميكن اال�ستفادة من هذا النظام مبا يلي :
•عر�ض املكان احلايل جلميع املركبات �أو جمموعة خمتارة من املركبات اخلا�صة
بالقائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية.
•الإنذار عند خمالفة الأنظمة املحددة من قبل امل�سئولني :
� -ضبط حدود ال�سرعة.

 -حتديد درجة احلرارة.

 النطاق اجلغرايف امل�سموح به - .الفرتة الزمنية امل�سموح فيها بالتحرك.•املتابعة التاريخية حلركة مركبة معينة خالل فرتة زمنية معينة مع �إمكانية التقدمي
والت�أخري يف العر�ض.
6 .6نظام الإت�صاالت :
حيث تظهر قائمة حلظية باالت�صاالت الواردة للأمانات �أو اجلهات التابعة لها عن طريق
الأرقام الهاتفية املحددة ،ومن ثم يقوم النظام تلقائياً بت�س���جيل وعر�ض البيانات عند
كل ات�ص���ال (عر�ض رقم املت�ص���ل � -إظهار �أي بيانات م�سجلة لرقم املت�صل م�سبقاً مثل
«ا�سم املت�صل ،العنوان  ،رقم الهاتف اجلوال  ،املهنة  ،اجلن�سية  ،عدد مرات االت�صال»
 -ت�سجيل وقت املكاملة  -حتديد موقع املت�صل جغرافياً).
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7 .7منظومة برامج تقنية مدجمة يف �أجهزة امل�ساندة الرقمية الكفية ( )PDAوهي:
– )(GPS) – (GPRS) – (SMS) – (GSM) – (WIFI) – (GIS
)(Bluetooth) – (Video call) – (Push and talkبالإ�ضافة �إىل كامريات

ت�ص���وير رقمية مدجمة بالأجهزة الكفية وربط كاف���ة هذه الأجهزة بجهاز الإدارة
املركزية للرقابة بالأمانة واجلهات التابعة لها لإمكانية ان�سياب تدفق نتائج العمليات
امليدانية (من امليدان �إىل املركز �أو العك�س).
8 .8نظام �إدارة وحفظ ال�شكاوي واملخالفات:
حيث يق���وم النظام بالتعامل مع االت�ص���االت الواردة وال�ش���كاوى بحيث ميكن
�إن�ش���اء بالغ جديد ،ومن ث���م يقوم الربنامج ب�إدراج البيان���ات التالية تلقائياً (رقم
وتاري���خ ووقت البالغ  ،رقم وموقع املبلغ) عندئذ يقوم م�س���تقبل البالغ ب�إدخال
باقي بيانات البالغ مثل نوع ال�ش���كوى و�أي تفا�ص���يل �أخرى مثل (موقع املن�ش����أة
املخالفة وا�سمها ون�شاطها التجاري بالإ�ضافة �إىل نوع املخالفة).
9 .9منظومة التقارير :
حيث يقوم النظام بعمل العديد من التقارير التي ت�س���اعد امل�سئولني على اتخاذ قرارات
�سريعة �صائبة ويف الوقت املنا�سب ،واجلدير بالذكر �أنه ميكن عمل التقارير التالية:
•تقرير �إنتاجية جميع القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية خالل فرتة زمنية معينة.
•تقرير عن املخالفات والغرامات عن �أي من�ش�أة خالل فرتات زمنية معينة.

•�إح�ص���ائيات عن �إنتاجي���ة القائمني ب�أعمال الرقابة ال�ص���حية  ،فا�ش���يات الأمرا�ض
املنقولة عرب الغذاء.)...،
•عر�ض جدول �أعمال القائمني على الرقابة ال�صحية خالل فرتات زمنية معينة.
•نظام تقييم املن�ش�آت وت�صنيفها  :وهو برنامج ميكن من خالله تقييم املن�ش�آت وت�صنيفها
على �أ�س����س علمية ممثلة يف الت�سجيل والتوثيق الفني جلميع نقاط التفتي�ش التي مت
و�ضعها.
1010نظام املتابعة احلية  :ويقوم هذا النظام مبتابعة خلطية ملا يلي:
�أ-عر�ض قائمة بالزيارات اجلديدة لليوم احلايل.
ب -عر�ض الإجراءات والتدابري على الزيارات لليوم احلايل.
ج-عر�ض حالة الأجهزة امل�ساندة الرقمية الكفية لدى القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية
وبيان املعلومات التالية:
•قوة البطارية وال�شبكة.
•ت�شغيل اجلهاز (هل يعمل حالياً �أم مغلق؟).
•ت�شغيل الربنامج (هل املراقب قام بفتح الربنامج �أم �أنه مغلق حالياً؟).

***

•تقرير عن الغرامات امل�سددة وغري امل�سددة.
•تقرير عن حوادث الت�سمم الغذائي خالل فرتة حمددة.
•تقرير عن الزيارات ح�سب نوع الإجراءات (ال توجد مالحظات – �إنذار مراجعة
– �إغالق.)... -
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الخاتمة

التوصيات

على �ضوء ما �سبق يت�ضح ما يلي:
� ً
أوال :ال يوجد حل وحيد تكنولوجي �أو �إجرائي ي�س���تطيع �إنهاء م�شكلة الأمرا�ض التي تنقلها
الأغذية .وعلى ذلك ف�إن بلوغ هدف �سالمة الغذاء يتحقق بجهود متوا�صلة لتح�سني التعرف
على الأخطار والوقاية منها خالل �سل�س���لة الغذاء من املزرعة �إىل املائدة .ومن ال�ض���روري
�إعادة تقييم �إ�س�ت�راتيجيات �إدارة الأخطار تقييماً م�س���تمراً ملالحق���ة التقدم التقني والعلمي.
ويجب �أي�ضاً �أن نتحلى باملرونة لنقبل �أي مناذج جديدة ما دام املطلوب هو تقليل الأخطار.
ثاني ًا :ميكن اتخاذ خطوات لإدارة الأخطار حتى مع عدم وجود تقييم ر�س���مي وك ّمي لهذه
الأخطار.
ثالث ًا :على امل�س���ئولني عن �إدارة الأخطار تقييم فعالية الإ�س�ت�راتيجيات التي يتبعونها .وهذا
التقييم يرتاوح بني احل�ص���ول على بيان���ات عن الكائنات امل�س���ببة للأمرا�ض يف الغذاء مثل
بيانات ميكروب «ال�س���املونيال» املمر�ض يف م�شتقات اللحوم والدواجن النيئة التي ُجمعت
خالل ال�س���نوات املا�ض���ية �إىل ا�ستق�ص���اءات بني امل�س���تهلكني ملعرفة مدى اتباع املمار�سات
ال�س���ليمة يف مناولة الأغذية �إىل النتائج التي تظهر يف ال�صحة العامة مثل انخفا�ض الأمرا�ض
التي ينقلها الغذاء .وقيمة هذه البيانات �أنها تُعترب خط القاعدة الذي ميكن على �أ�سا�سه قيا�س
جهود امل�ستقبل الالزمة لتح�سني �سالمة الغذاء.
رابع � ًا  :على الوزارات والهيئات املعنية و�ض���ع النظم واللوائح التي ت�ض���م اال�ش�ت�راطات
وال�ضوابط التي تو�ضح طرق و�أ�س���اليب العمل ال�صحيحة وال�صحية ل�ضمان �سالمة و�صحة
الإن�سان و�أهمية االلتزام بها؛ نظراً لدخول بع�ض املتغريات العاملية واملحلية على �سوق العمل
مبا يتوافق مع التطورات يف انت�ش���ار خدمات ال�ص���حة العامة مبا ت�ش���مله من �ص���ناعة وتقدمي
وتداول الغذاء.

1 .1ينبغي �أن تعتمد �إ�س�ت�راتيجيات �س�ل�امة الغذاء على �أ�س����س الأخطار و�أن ت�سند الأولوية
للتداب�ي�ر الت���ي ميكن �أن ت�س���فر عن �أكرب ق���در من اخلف����ض يف الأمرا�ض الت���ي حتملها
الأغذية.
2 .2ينبغي حت�س�ي�ن عمليات متابعة انت�ش���ار الأمرا�ض التي حتملها الأغذي���ة و�إعداد التقارير
عنها وتكثيفها؛ لتوفري �أ�س���ا�س �أف�ض���ل لأولويات مراقبة الأغذية املعتمدة على الأخطار
والتدابري العالجية.
3 .3يتع�ي�ن تطبي���ق منهج متكامل متعدد التخ�ص�ص���ات �إزاء �س�ل�امة الأغذي���ة ،يغطي كامل
�سل�سلة �إنتاج الأغذية وت�صنيعها وتوزيعها .ويعني ذلك زيادة مراقبة الأعالف احليوانية
واجلوانب الأخرى للإنتاج ال َّأويل.
4 .4ينبغي �أن يتوافر لدى منتجي الأغذية وم�ص���نعيها وموزعيها نظم داخلية للمراقبة تعتمد
على منهج تقييم الأخطار ونقاط املراقبة احلرجة.
5 .5يقت�ض���ي خف�ض �أخطار تلوث الغذاء تطبيق منهج وقائي يعالج امل�شكالت عند م�صدرها
قدر امل�ستطاع.
6 .6يتع�ي�ن حتديث عملية فح�ص اللح���وم والدواجن والأ�س���ماك والأغذية عالية اخلطورة
الأخرى جلعلها ت�ستند بدرجة �أكرب �إىل الأخطار.
7 .7ينبغ���ي �إع�ل�ان نتائ���ج فح����ص الأغذية وغريه���ا م���ن ن�ش���اطات مراقب���ة الأغذية على
امل�ستهلكني.
8 .8يجب حت�س�ي�ن تدريب موظفي من�ش����آت تق���دمي الأغذية وتوعية امل�س���تهلكني ب�س�ل�امة
الأغذية.
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9 .9ينبغي حت�س�ي�ن االت�صاالت على امل�ستويات املحلية والقطرية والدولية فيما بني امل�سئولني
عن �سالمة الغذاء و�أولئك امل�سئولني عن حماية البيئة ومكافحة امللوثات.
1010يتطلب خف�ض �أخطار م�ش���كالت �س�ل�امة الغذاء احلادة يف امل�ستقبل من �سلطات مراقبة
الغذاء حتديد موارد لر�صد الأخطار النا�شئة.

***
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