
  أمن وسالمة االغذيه
  
  
  
  
  

           
  

ة     واردات الغذائي ات ال د      باتت سالمة االغذية تشكل اهتمامًا متعاظمًا في سلم اولوي الم ال سيما بع ع دول الع لجمي
وان   ة الحي شي اوبئ ة وتف ة الوراثي تخدامات الهندس يوع اس ى    ش ر والحم ون البق اآس وجن ل االنتم ة مث القاتل

سالمونيال    ة وال ة     فضًال عن  القالعي ى االغذي ة عل أثيرات الكيمائي دان       . الت دًا في بل ة تعقي سالمة الغذائي زداد ال وت
ة فضالً     العالم رات واالجهزة الحديث وادر     الثالث لتدني مستويات الرقابة الغذائية وافتقارها للمختب عن نقص الك

ف ستودعًا للتوال ث م الم الثال دان الع ل بل ذي جع ر ال ة االم ات  المؤهل ودة والملوث د الج ذائي فاق اج الغ من االنت
سمم        والصالحية بما ترتب عليه ظهور العديد من ة والت وي واالمراض الجلدي سرطانية والفشل الكل االمراض ال

دم      الدموي وفق تقدير منظمة ذ الق شرية من امالت الب الصحة العالمية لهذا أرتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتع
ة الصحه       فقد وضعت األديان السماوي لذا ه وحماي ة المستهلك وحمايت نظم  لحماي ة واألنظمة المدنية القواعد وال

ون عن   ه يبحث دمات الغذائي المواد والخ املين ب ين والمتع ار والمنتج شرآات  والتج اك بعض ال ه إال ان هن العام
ع   الحاجة لوجود نظم  أساليب غير مشروعة باستخدام وسائل الغش  لهذا باتت الربح السريع بأتباع ة لتتب  رقابي

انون     هناك ما يزيد عن المليون انسان يموتون سنويًا بسبب التلوث.المخالفات الم يع الغذائي وان ثلث سكان الع
ذائي  إن            .امراضًا ذات صلة مباشرة بالتلوث الغ ذاء ف ا صناعة الغ ى تكنولوجي ذي طرأ عل دم ال الرغم من التق وب

ة والعرض   بعض المخاطر على صحة ا المعلبات مازالت تشكل النسان من ناحية تخزين المواد المضافة والملون
  .السليم غير

  

  

  

  

  

  

  

  المواد المضافه 



ا تحسين         ددة منه رة ومتع ستخدم الغراض آثي واد المضافة ت وام واللزوجة         الم ة الق تج من ناحي ات جودة المن وثب
رات   والكثافة والمظهر والمذاق بجانب اطالة ساد     فترة الحفظ عن طريق تقليل التغي ع الف ا ومن ر المرغوب فيه . غي

ة            مما يسهل توفير وفير اغذي سنة مع ت ة فصول ال ة طيل ة المختلف واع من االطعم اط واالن ذات  عدد آبير من االنم
ذه المضافات عن      . مواصفات خاصة لبعض الفئات ة     مشيرًا الى انه يمكن ضمان وسالمة ه زة الرقاب ق أجه طري

زة     دها بأحدث االجه وم   والمختبرات وتزوي ة لتق ات       والوسائل التنكنولوجي ذه المضافات والملوث دورها بكشف ه ب
ة       واع االغذي ع أن المة جمي ن س د م م التأآ ن ث فات   وم ا للمواص شروبات ومطابقته  . والم

شكل مقصود                     ة ب ة المختلف ي تضاف لالغذي واد المضافة هى الت ة ان الم واد المضافة والملوث ين الم رق ب وعن الف
ى حوالي         اغراض وأهد للحصول على ا و يصل عددها ال ا محددة ومرغوب فيه  3000اف تصنيعية وتكنولوجي

ا      د تجد طريقه ا والتي ق ذاء دون قصد من خالل      مادة مضافة أما الملوثات فهى تلك المواد غير المرغوب فيه للغ
اج     اء خطوات االنت ام واثن ة ا    ) بيئة العمليات التحضيرية للخ ات االدوي ة ومتبقي ات الزراعي اه   الكيماوي ة ومي لبيطري

ة  ري الملوث ل ) ال ائل النق ق      ووس ن طري ة ع ة المختلف ائط التكنولوجي ف والوس ة والتغلي واد التعبئ زة وم واالجه
ى صحة               االحتكاك واد المضافة عل ر خطورة من الم ع اآث ة وهى في الواق ادة الغذائي تالمس مع الم سان،   وال االن

ن اجل الحصول  واد المضافة تضاف م ى ان الم شيرًا ال صنيعيةم ى اغراض ت ة  عل ة وصحية معين وتكنولوجي
الوظيفي وقال انه ال توجد أي مخاطر او سلبيات نتيجة   مجموعة او صنف من ناحية ادائها20ويتجاوز عددها الـ 

   .استخدمت بالكيفية الصحيحة والكمية المسموحة للغذاء المحدد للغرض المطلوب استخدام المضافات خاصة اذا

  سالمة االغذيهمن واجبات مفتش  

  

ك           .1 ه من األخطار التي ال يمل ى صحة وسالمة المستهلك وحمايت سيطرة     المحافظة عل صفته الشخصية ال ب
وث     .ي  وأخطار ناجمة عن التلوث الميكروبي مثل التسمم الغذائ منها  عليها ة عن تل أخطار آيميائية ناجم

ل ة مث واد الكيماوي ا الم ة ببقاي دات، العنا األغذي ا المبي ة بقاي ا المضادات الحيوي ة، بقاي ة الثقيل صر المعدني
  .وغيرها والهرمونات

  .العمل على تحقيق األمن الغذائي .2
  .تشجيع التطور المنظم للصناعات الوطنية، ورفع مستوى جودة منتجاتها .3
ة   .4 ة محرم ة       رفع الضرر الديني الواقع على المستهلك نتيجة تناول أغذي ر أو األغذي ل دهن الخنزي شرعًا مث

  .لمحتوية على آحولا
  . تعزيز ثقة المستهلك في السلع المعروضة في األسواق .5
  .وحماية الوآاالت وغيرها تطوير االقتصاد الوطني والمحافظة عليه عن طريق حماية المنتج المحلي .6

  .7   تجنب الخسائر االقتصادية الناجمة عن طريق الحد من ظاهرة الغش والتدليس

  

  المختبرات

ة التي تتوصل           . ساس الذي تنبني عليه قرارات إدارات مراقبة األغذية       المختبرات هي األ   ائج التحليلي ا أن النت آم
وبالتالي، ال . إليها آثيرًا ما تستخدم آأدلة في المحاآم، أو في حاالت النزاعات بين البلدان المصدرة والمستوردة           

اءة بد أن تضمن هذه المختبرات أن التحاليل التي تقوم بها تجري بفعالي      ى      . ة وآف شكل خاص عل ك ب ويتوقف ذل
إضافة إلى ذلك،   . فضًال عن موثوقية الطريقة المستخدمة    . التجهيزات المتيسرة ومؤهالت فني التحليل ومهاراته     



ام       ام الع ة والنظ ة األغذي ط      . إن لمن األساسي إرساء رابطة فعالة بين مختبرات مراقب ذا النحو يمكن رب ى ه وعل
التي تنقلها األغذية ببيانات رصد األغذية، ويتم التوصل بالتالي إلى سياسات مالئمة       المعلومات بشأن األمراض    

  .لمراقبة األغذية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سالمة الغذاء فى الصيف

ة          • ل اعداد وحمل االطعم ذا قب اثر الجراثيم ل ترتفع درجة الحرارة  فى فصل الصيف مما يساعد على تك
وث               والذهاب الى الحديقة أو الشاطىء يجب ا       سبب امراض أو تل ن تحافظ على الغذاء من اي مخاطر ت

  .مما يؤدي الى تسمم غذائي

  السالمه وشراء المواد الغذائيه 



سوائل التي            عزل المواد الغذائية النية مثل اللحم والدجاج         • ا ال عن باقي المواد االخرى حتى التصل اليه
  .تنزل من اللحم والدجاج

  .ة المشترياتدع الخضروات والفواآه في اخر قائم •
 .للسيارة حتى تتعرض لهواء المكيف  داخل السيارة وليس في في الصندوق الخلفيوضع المشتريات •

   فى الثالجهطرق حفظ المواد الغذائيه

  

   وضع المواد الغذائية السريعة الفساد  في الفريزر حتى تدوم صالحيتها  •
 درجة فهرنهايت وفي داخل     40 -ة مئوي   جرجات 4يجب ان تكون درجة الحرارة في الثالجة حوالي   •

  .تحت الصفر  درجات فهرنهايت4 تحت مئوية 20 - 18الفريزر من 
ام 3اللحوم والدواجن واالسماك الطازجة المبردة بالثالجة يجب استهالآها خالل  • شراء      اي اريخ ال من ت

  .أو ضعها في الفريزر لتدوم فترة اطول
  .تجهيز اللحوم والدواجن واالسماك للطبخغسل اليدين جيدا قبل وبعد حمل او تقطيع أو  •

  سالمة الخضروات

ك ان     • ذا يجب علي ه االخرى ل اقي األطعم سبة لب ل بالن ا صالحيه اق ة له ه الطازج الخضروات والفواآ
  تشتري ما تحتاجه منها لعدة ايام فقط 

ا اذ  • ة، ام ا رائحة زآي ة له ه الطازج م الخضروات والفواآ شم الن معظ رة بحاسة ال ر الثم ت اختب ا آان
  رائحة الثمرة آريهة او ملمسها لزج فهى غير صالحه

اقي اجزاء                     • ة من ب سبة رطوب ى ن ى اعل وي عل ا تحت ه في ادراج الثالجة النه ضع الخضروات والفواآ
 الثالجة حتى تحافظ عليها طازجة اآثر مدة ممكنة

  الثالجة الخضروات الورقية اشطفها بماء بارد وضعها في آأس من الماء النظيف وضعها في  •
   ماعدا السلطات واالعشاب الطازجةاغسل الخضروات والفواآه بماء دافىء قبل االآل •

  
  األغذية المعلبة والصالحية وطرق التخزين

  



 

 المواد الغذائية المعلبة

د      ذاء ق ذا الغ يفترض ان  المواد الغذئية المعلبة يتم تعقيمها اثناء التصنيع مما يعني ان جميع اشكال الحياة في ه
اعدمت وتحتاج فقط بأن تحفظ أو تخزن في مكان بارد  آما يجب االنتباه للمعلبات التي يوجد بها تسرب أو تحلل     
ة                     واد الغذائي اك بعض الم في جزء منها حتى لو آان صغيرٌا جدٌا ألن هذا مؤشر لوجود خطأ اثناء التصنيع   وهن

ة  4المعلبة والمكتوب عليها تحفظ تحت درجة حرارة        م       ) فهرنهايت  40( مئوي ا ل يجب حفضها في الثالجة النه
ى                        ة عل ادة الغذائي سجة الم ى ان ؤثر عل يتم تعقيمها اثناء التصنيع الن تعرضها لدرجة حرارة عالية لمدة طويلة ي

  .سبيل المثال السمك

  فتح العلبة

  واد الغذائية الطازجة النها تكونآما تعامل المالمادة الغذائية يجب ان تعامل  •
ستهلك                عرضة للتلوث  •  مباشرة بعد فتحها اخذ جزء منها وترآها بحيث يجب حفظها في الثالجة اذا لم ت

  .بالكامل
  .التخلص من مكونات أي علبة تم فتحها ونتج منها رائحة غير طبيعية •
  .علبة المفتوحة يجب حفظها في الثالجة مع تغطية العلبة بغطاء جيد ومحكممالمواد ال •

  مدة التخزين

دة   )  فهرنهايت  75 - 70(توحة يمكن تخزينها تحت درجة حرارة       المعلبات الغير مف   • مع  (  شهرٌا    12لم
  .)مراعاة مدة الصالحيه المذآوره على العلبه

رة                     • االت االخرى تكون فت بعض االحتم آثير من االطعمة المعلبة لديها مدة صالحية اطول ولكن تفاديٌا ل
  . شهرٌا12الصالحية على االآثر 

  

 المواد الغذائية المجففة

تح المغلف وتتعرض                            دما يف ه عن ه بطيئ ادة بطريق سد ع ا لكن تف اء منه د خروج الم سد بع ة ال تف المواد المجفف
ة                  . للهواء الخارجي  ادة الغذائي اء من الم إخراج الم ك ب ات المرضية وذل ا والميكروب ع نمو البكتيري التجفيف يمن

شاطها             ولكنه ال يعقمها بحيث يمكن أن تكون حام         اودة ن ى مع ؤدي ال ا ي ات مم وث بالمكروب ة لمستوى من التل ل
واد سريعة التلف بحيث يجب                                 ا م ى انه ا عل ذا يجب التعامل معه ة ل ادة الغذائي اء للم مرة اخرى في حضور الم

  .وضعها في الثالجة بسرعة

  تخزين المواد المجففة



  .يجب حفظها في الثالجةالخامات والخفايف المعدة من مكونات المواد الغذائية المجففة  •
د أو اشعة الشمس                               • ل الموق ة مث ؤثرات المختلف دٌا عن الم ارد بعي ان ب واد في مك ذه الم يجب تخزين ه

  .المباشرة
رة                      • ا وطول فت ى جودته اظ عل المواد التي مغلفها مفتوح أو الفواآه المجففة احفضها في الثالجة للحف

  .صالحيتها
ة تحضيرها       الشوربات المجففة المحضرة لإلعداد يجب       • وضعها في الثالجة لحين اعدادها الن في حال

ات              ا مكون ة اليه ولم يتم طبخها ويراد حفظها لوقت التقديم بعد فترة طويلة تصل لعدة ساعات وتم اظاف
  .اخرى مثل الماء يساعد على نمو البكتيريا

   للطبخ المواد الغذائية المجمدةاعدادآيفية 

ا      بعض المواد الغذائية المجمدة مثل       • د النه ة التجمي الخضار يجب استخدامها او طبخها مباشرة من حال
  .قبل التجميد وتحتاج الى طبخ خفيف قبل تقديمها لألآل) تبيضها(عادة تم تنضيفها 

ل استخدامها ويجب ان ي           • سييح قب سييح في الثالجة    قطح اللحم والدواجن واالسماك تحتاج الى ت  تم الت
زر ووضعها في ا           ا    )  فهرنهايت 40(لثالجة تحت درجة حرارة      أي اخذها من الفري لوقف نمو بكتيري

  .التسمم الغذائي
د من أن تكون                   • ا يجب التأآ طبخ اللحم المجمد بدون أن يحدث له تسييح فانه يحتاج الى وقت اطول آم

  ). فهرنهايت160(درجة الحرارة داخل وسط اللحمة تصل الى 
  .قليها او شويها مباشرة وهي في حالة التجميدبعض قطع اللحم مثل الستيك واللحم المفروم يمكن  •
دة                   • ا في الثالجة لم ل يمكن حفظه دها ب اد يجمي سييح يجب أن اليع  48المواد الغذائية التي حصل لها ت

م                           دواجن واالسماك التي ت ذا يعني أن اللحوم وال ة صحيحة داخل الثالجة وه ساعة اذا سيحت بطريق
ا              تسييحها خارج الثالجة يجب عدم اعادتها        ا النه تخلص منه ل يجب ال ا ب تم طبخه م ي الى الثالجة اذا ل

  .انتجت اعداد آبيرة من بكتيريا التسمم الغذائي

 

  آيف تتأآد من سالمة االغذيه بالخارج

  

  

  



ى مرضنا اذا آانت                • ات ال ذه الوجب ؤدى ه د ت را وق زل آثي حياتنا اليوم ربما تحتم علينا االآل خارج المن
   بأيدى غير نظيفه او اذا لم يتم تخزينها بطريقه غير صحيحهطريقة تحضيرها ومسكها تتم

سريعه نظيف         • أآوالت ال م او محل الم ذره     التأآد من ان المطع الن الطاوالت واالرضيات والكراسى الق
أ  ه الشخصيه   ملج تم بالنظاف ه ال يه ه العام ى نظافت افظ عل ذى اليح م ال ا والحشرات الن المطع للبكتيري

  .للعماله او االطعمه 
  التأآد عدم لمس العامل الى من المأآوالت بيده بل بمالقط العمل وان يكون مستخدم القفازات الخاصه •
دجاج                        • ه وال أآوالت البحري اتره الحراره وخاصه الم ى تكون ف أآوالت الت عدم التردد باعادة اى من الم

   تسمم الغذاء واللحوم سواء المشويه او غيرها الن الطبخ الجيد يقضى على الجراثيم التى تسبب
  االنتباه للون اللحم من الداخل اذا آان ورديا فمعنى هذا ان اللحم لم ينضج بعد •

  

  

  

  

  

  

  

  

  االمراض المتعلقه باللحوم  

  

  

سنوات العشر               75حوالي   سان خالل ال ي االن رت عل ده والتي اث ه الجدي سبب    ٪ من االمراض المعدي  الماضيه ب
ات         جات ذات االصل الحيواني   من المنت  من حيوان او     االمراض الناشئه  ه والحيوان ترتبط معالجه االمراض الداخلي

ي االسواق والمسالخ         زارع ال ه امراض        . البريه من موطنهم االصلي او الم ك عدد من المعروف والوقاي في ذل
  . ئىاو اثر التلوث البي) حمي الوادي(او الجسم والحشرات ) الحمي والسل(تنتقل الي االنسان عن طريق الغذاء 

  

  المخاطر الكيميائيه فى الغذاء



  

  

د يحدث                  وث ق ه التل اره الدولي سبب مشاآل في التج المخاطر الكيميائيه مشكله عالميه للصحه العامه وهو مما ي
ه           واد المختلف عن تلوث البيئه والهواء والمياه والتربه  وهذا الحال مع المعادن السامه او عن تعمد استخدام الم

  .و االضافات الحافظه بأستعمال المبيدات ا

  

  

  

  

  

  التسمم الغذائي

  

المرض اعراض التسمم الغذاءي تشمل التقيء واالسهال والحمي وشعور عام          ذاءي     ب سمم الغ  بعض حاالت الت
وخى الحذر مع              . يمكن ان تكون مميته ،وخاصه في االطفال والمسنين والمرضي جدا          دا ان نت م ج لذلك من المه

ذائي   متداولهاالغذيه ال المواد الغذائيه و   سمم الغ سالمه      و آيف يحدث الت اجراءات ال د ب والطرق الصحيه    والتقي
  .المتبعه للتحضير والتناول
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   بشكل صحيح  يتم اعدادهااالغذيه التي لم •
  . بطيء للغايه"تبريد االغذيه قبل التبريد  •
ساخنه و ب     • ام في درجه حراره منخفضه وسريعه ال ال سخين الطع سمم  ت ا الت ل بكتيري ه لقت درجه آافي

  . الغذاءي
  طبخ االطعمه ، التي هى اساسا ملوثه  •
  . طبخ الغذاء بطريقه غير آافيه وعلى عجل •
  الدواجن المجمده  وطبخها بطريقه غير صحيحه او بعجل •
  قد يحدث التلوث بين المواد الغذائيه وأجهزه الطبخ •
  االغذيه المخزنه بدرجات غير صحيحه" •
  عماله غير نظيفه ومصابه بامراض معديهان تكون ال •

  منع التسمم الغذائي

  ممارسه المناوله االمنه وتخزين االغذيه بالطريقه الصحيحه  •
  . النظافه الشخصيه •
  . حفظ االغذيه بدرجات التبريد الصحيحه والمناسبه لها حسب نوعيتها  •
  الطبخ والغذاء بصوره صحيحه باستخدام الحراره المناسبه •

                                        

  

  

  السالمه والبكتيريا

  

  

  

  



  

ديك                         دات  المطبخ وقطع االسفنج وحتي ي البكتيريا تسبب المرض يمكن ان تعيش في مكان الطبخ و ادوات ومع
  تقنيات بسيطه حتى تجنبنا هذه االمراض التى تسببها البكتيريا 

ام او           . اول الطعام غسل اليدين بالصابون و المياه الساخنه قبل وبعد تن         • د استخدام الحم د بع ومن  المؤآ
  ) . للمرأه ( المكياج 

  غسل االوانى دائما بالمياه الساخنه  والصابون بعد اعداد الطعام  •
ه ذات االستعمال الواحد فى تنظيف المطبخ               • م   واذا  . استخدام المناشف الورقي ه    ت استخدام قماش مبلل

  . لفترات محدوده وتستبدل تغسل بالمياه الحاره والصابون وتستعمل 
  تفادي الرطوبه على االدوات واالجهزه الن البكتيريا يمكن ان تنمو بها  •
 مسح االسطح باستمرار واالرضيات بشكل مستمر  •
دواجن                            • سهوله في معظم ال وث يحدث ب ر التل ه  وعب ابين االغذي ا م ال البكتيري ان نعرف انه يمكن أنتق

 ل من مخاطر التلوث عبر الغذاء ال تقل.واللحوم والماآوالت البحريه

  

  

  

  

  

  

 أخرى ةنصائح لحفظ بقايا الطعام لتقديمها في وجب

ذاء المتبقي لوجب   ة نتيجةمراض التى تنقلها االغذياال ب ةآثيرا ماتحدث االصاب   •  ة التعامل الخاطئ مع الغ
ساعدك                ة حفظ هذا الغذاء وطريق    ةأخرى وطريق  ه التي ت ع الخطوات التالي ذلك اتب سخينه ل  ةللمحافظ  ت

ديمها في       ة المطبوخ ةعند التعامل مع االغذي   ة باألمراض   على صحتك وتقليل خطر االصاب     ا لتق  وحفظه
  .وقت آخر

  -:حفظ بقايا الطعام  •
  .غسل اليدين ومعدات الطبخ واالسطح قبل وبعد اعداد وتجهيز وتقديم بقايا الطعاما •
  . أو ابرد فهرنهايت40درجه ة تحت  في الثالجةضع بقايا الطعام مباشر •
عها ضعلى وجه التقريب قبل وة  دقيق30 لمدة ة حرارة الغرفةبعد الطبخ يجب ان يترك الطعام في درج       •

  .ةفي الثالج
  . القاع يساعد آثيرا على تبريدها بشكل اسرعةغير عميقو لها غطاء ة في حاويةوضع االطعم •
وا      ة على الرف السلكي في الثالج     ةضع الحاوي  • داخل الثالج       هذا يساعد على مرور اله ارد ب  تحت   ةء الب

  .ة يكون التبريد اسرع مرتين للغذاء الذي بداخل الحاوية وبهذه الطريقةالحاوي
وم   نصف     وقد ياخذ ساعات او     ةاليبرد بسرع الثالجة، ألنه   التضع القدر الكبير من الغاز مباشرة إلى         • ي

  .ةحتى يبرد وبذلك يؤدي الى نمو البكتيريا الممرض
ة  الطعام خالل ساعتين بعد الطبخ تخلص من الطعام اذا آان موضوع في درجه حرار                فظ بقايا   حدائما ا  •

  .ة لمدة اآثر من ساعهو اعلى وترآ فهرتهايت ا86
   . قبل حفظهاة وقسمها على حاويات مختلفةقطع اللحم والدجاج الى قطع صغير •
   .ةل الثالج مابين الحاويات حتى تساعد على دوران الهواء في مابينها وداخةاترك مساف •
  اعاده تسخين بقايا الطعام  •

o فهرنهايت160ة  حرارةيجب تسخينها على االقل بدرجة البقايا الصلب .  
o  سخن السوائل حتى يحدث الغليان  



o  اتبع تعليمات المصنع في حاله التسخين في اليكرويف  
o التي تم تسخينها ولم يتم أآلها ةتخلص من االطعم   
o       ام بواسط ى الطع ي  ةالتحكم عل ه صالح                الع ى ان ذوق عل شم أو الت ن أو االنف أوعن طريق ال

   بل اذا شككت به القي به وال تترآه لالآل لالآل

 

  المصادر

  عدد من المتخصصين  فى سالمه االغذيه 

  مجالت صحيه 

  آتب متخصصه

  مواقع متخصصه 
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