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 م.م.عمار عادل                                   جات األغذية /النظزيصحة منت                  ثانيةزة الاحملاض

 مهمة في صحة الغذاء  مصطمحات

لغذاء الخالي من المموثات والمخاطر والذي ال ا:  Safe Food*غذاء آمن 

يسبب أذى أو ضرر أو مرض لالنسان عمى المدى البعيد أو القريب وذلك بناء 

وتجارب عمى حيوانات التجارب أو بناء عمى عمى نتائج تحميل معممية 

 استخدامات طويمة لو.

جميع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي  : Food Safety*سالمة الغذاء 

 غير ضار بصحة االنسان.

أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي أو مواد  : Contaminate*مموث 

ذاء فتؤثر عمى سالمة الغذاء أو غريبة أو أية مواد أخرى لم يتعمد إضافتيا لمغ

 . مالءمتو لالستيالك

 اآلدمي لالستيالك الغذاء قبول ضمان : Food Suitability الغذاء *مالئمة

 استخدامو. من المحدد لمغرض طبقا

 السابق المموثات من أي وصول : Food Contamination الغذاء *تموث

 بالغذاء. المحيطة البيئة أو الغذاء إلى ذكرىا
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 عمى ويؤثر الغذاء في يحدث تغير أي : Food Spoilage الغذاء فساد*

 الى يؤدي مما ضار ميكانيكي أو كيميائي أو ميكروبي نشاط بسبب خواصو

 مطابقتو لعدم الرقابية الجيات قبل من ايقافو أو المستيمك قبل من رفضو

 الغذاء. وصحة وسالمة جودة بشروط الخاصة لممواصفات

 تناول نتيجة التي المرضية الحالة ىو : food Poisoning الغذائي التسمم*

 تناول نتيجة أو السامة نواتجيا أو الممرضة بالميكروبات مموثاً  لكونو إما غذاء

 كيميائية. مموثات

 بصفاتو الغذائي المنتج فييا يحتفظ زمنية فترة  : Shelf Life الصالحية *فترة

 وذلك اآلدمي لالستيالك وصالحا ومقبوال مستساغا نيايتيا حتى ويظل األساسية

 والتخزين. والنقل لمتعبئة المحددة الظروف تحت

 فترة نياية يحدد الذي التاريخ : Expiray Date الصالحية انتهاء *تاريخ

 والتخزين . والنقل لمتعبئة المحددة الظروف تحت الصالحية

 مرض أي : Foodborne Diseases الغذاء طريق عن تنتقل أمراض

 لممرض مسبب أي عمى يحتوي غذاء تناول عن ينتج أو الماء أو الغذاء مصدره

 الحيوان. أو اإلنسان يصيب
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 قدرة عمى لمداللة وصف:  Pathogenic Microbe ممرض *ميكروب

 لإلنسان . مرض إحداث عمى ميكروب

 يستعمل مكان أو مبنى أي :Food Establishment الغذائية *المنشأة

 بو المحيطة المنطقة يشمل كما الغذاء وتخزين وتعبئة وتصنيع وتشغيل إلنتاج

 واحدة . إدارة تحت ويخضع

 غير أو مباشر بشكل يتعامل شخص أي:  Food Handler الغذاء *متداول

 األسطح أو الغذاء معدات مع يتعامل أو تفريغو أو بتعبئتو سواء الغذاء مع مباشر

 .األغذية وسالمة الصحية الشؤون لمتطمبات يخضع وبذلك لو المالمسة

 ومتداولة منتجة الغذاء وحدات أو الغذاء من كمية : Food Lot الغذاء *شحنة

 واحدة . ظروف تحت

 :  High Risk Foods الخطورة عالية *أغذية

 أية أو طيي بدون تؤكل والتي البكتيريا وتكاثر نمو عمى تساعد التي األغذية

 والمحوم والبيض األلبان ومنتجات الحميب مثل.البكتيريا إلبادة أخرى معامالت

" 6.4 من أقل pH ذات"  الحامضية األغذية تشمل وال. والخضراوات واألسماك

 غير حرارة درجة عمى تخزينو أو تداولو جرى غذاء أي أيضا تشمل ولكنيا

 .مناسبة
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 : Good Manufacturing Practice الجيد التصنيع *ممارسة

 ومطابقتو الغذاء، سالمة لتأمين المصنع في تتخذ التي اإلجراءات جميع ىي

ذا والتشريعات لمقوانين  ممارسة فتكون current الجارية كممة ليا أضيف وا 

 . دائم تطور في أنيا عمى لتدل( الجارية الجيد التصنيع

 : Food Inspection الغذائي *التفتيش

 قانونية سمطة ذات جية بواسطة األغذية نظم أو األغذية منتجات فحص عممية

 تحت والمنتجات والتوزيع، التصنيع، وعممية الخام، المواد في التحكم بغرض

 بحماية الخاصة لممتطمبات مطابقتيا من لمتحقق النيائية، والمنتجات التصنيع،

 التجارية . الممارسات عدالة وضمان العامة والصحة المستيمك

 بالمواد واألجيزة األسطح معالجة عممية:  Sanitation الصحي *التطهير

 عمى يؤثر ال آمن مستوى إلى الميكروبات عمى لمقضاء الحرارة أو الكيميائية

 المستيمك . أو الغذائي المنتج

 وبقايا والدىون والقاذورات األتربة إزالة عممية ىي:  Cleaning *التنظيف

 فييا . مرغوب غير أخرى مواد أي أو األغذية

 : Hygienic Surveillance الصحية *الرقابة
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 في الواجبة الصحية الشروط لمتابعة والمكتبية الميدانية اإلجراءات من مجموعة

 واالعداد التصنيع أماكن في وخاصة توافرىا من والتأكد المصنع أو المحل

 اآلدمي لالستيالك الغذاء وصالحية سالمة من لمتحقق فيو والعاممين والعرض

 المعتمدة . لممواصفات ومطابقتو

 : Personal Hygiene الشخصية والصحة *النظافة

 الجمد مثل الغذاء، تموث في تساىم قد التي الجسم أجزاء وخاصة الفرد جسم نظافة

 والتي األعضاء، ومخمفات التنفسي والجياز واالنف والفم والعيون والشعر واأليدي

 مباشرة . غير أو مباشرة بطريقة الميكروبات نقل خالل من الغذاء تموث قد

 Detergent *المنظف

. بفاعمية األسطح عمى من األوساخ إزالة عمى القدرة ليا محاليميا كيميائية مادة

 ليا" متعادلة أو حامضية أو الفوسفات أمالح أو القواعد أمالح أو قاعدية إما وىي

 ."سطحي نشاط
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 Rapid Detection Methods السريعة الكشف *اختبارات

 بعض أداء تمام من والتأكد المموثات عن لمكشف سريعة تقميدية غير اختبارات

 الكشف الماء، جودة المحوم، طيي تمام لمبن، البسترة تمام مثل التصنيع عمميات

 األغذية، في واألفالتوكسينات الكيميائية والمبيدات الحيوية المضادات بقايا عن

 وتمعب فقط نوعية أو نوعية كمية تكون قد نتائجيا لمجودة سريعة اختبارات وىي

 الجودة . وتوكيد اليسب مثل االغذية سالمة برامج في ىاما دورا

 

 عمى لمحفاظ وقائية صحية عوامل توفير ىي :Hygiene الصحية *الشؤون

 اإلنسان . صحة

 

 :Food Hygiene لألغذية الصحية *الشؤون

 في اإلنسان الستيالك ومالئمتو وسالمتو الغذاء صحة بيا تؤمن التي اإلجراءات

 تشمل كما وتقديمو وتحضيره وتوزيعو وتصنيعو وحصاده الغذاء إنتاج مراحل جميع

 والميكروبيولوجية . والكيميائية الفيزيائية مخاطره أسباب
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 Good Hygienic Practice الجيدة الصحية *الممارسات

 سالمة نظم أساس وىي الغذائية والمصانع المنآت في الصحي السموك في مبادئ

 األغذية دستور في وردت كما الغذاء صحة وأساسيات المنتج تتضمن والتي الغذاء

 . "Codex" العالمي

أي شكل يحمي ويحوي المادة الغذائية المعدة لمبيع كوحدة واحدة مستقمة *العبوة :

 سواء كان مكشوفًا او مغمفًا.

:يقصد بيا وضع المادة الغذائية في عبوة مناسبة تتيح عرضيا  *التعبئة والتغميف

لممستيمك طبقا لطبيعتيا عمى ان تحمل البيانات المطموبة طبقًا لمواصفة البطاقة 

 الغذائية .

أي رقعة أو شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوبًا  *بطاقة المادة الغذائية :

 أو مطبوعًا أو معمماً  بحروف بارزة ممحق بوعاء الغذاء أو مصاحب لو.

:وىو التاريخ الذي من بدايتو يمكن عرض وتداول المادة الغذائية  *تاريخ األنتاج

 وتكون صالحة لالستيالك البشري .
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 :الغذائي *الغش

نتاج تصنيع الى يؤدي متعمد فعل كل ىو  لمقواعد مخالفة غذائية مادة وتسويق وا 

 خواص من يقمل أن ذلك شأن ومن الصناعة أصول في أو في التشريع ليا المقرر

 األساسية المتطمبات فييا تتوفر ال غذائية مادة أنتاج بالتالي الى ويؤدي فوائدىا أو

 صالح غير المغشوش الغذاء ويعتبر.في البمد الصحية السمطة تضعيا التي

 مموثا . يكن لم وأن حتى البشري لالستيالك

 *سمسمة الغذاء :

مجموعة العمميات التي تتعرض ليا المادة الغذائية االولية من بداية أستالميا  

وحتى األستيالك النيائي وتشمل األستالم ، التخزين ،الطيي ،الخدمة وأدارة 

 المخمفات .

 *مصدر الخطر :

مقبول طبيعتة حيوية )مثل تكاثر األحياء الدقيقة( أو ويعني وجود مصدر غير 

كيميائية )مركبات عضوية أو مبيدات ( أو فيزياوية  )أجسام غريبة أو تربة أو 

حشرات ( تؤثر عمى سالمة الغذاء أو تسبب فساده أو انتاج سموم بو او تكوين 

 نواتج غير مرغوبة  .


