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مقدمة
يتم إعدادها و/أو بيعها من
تُ َّ
عرف "األغذية اليت تباع يف الشوارع" أو "أغذية الشوارع" اليت تعادهلا بأهنا أغذية ومشروبات ّ
من دو ا اجة إىل مزيد
جانب بائعني يف الش و و و ووارع ويف أماأن عامة أالره عو و و ووتهوأها عت ال،ور أو يف وحلا
1
لتحضري والنمو السكاين بوترية عريعة وتبعاً لذلك تزايد األغذية اليت
من التجهيز أو التحضري  .ويتوحلع اعتمرار التوعع ا ّ
تباع يف الشوارع واليت تعترب إىل د أبري ولكن بشكل غري صري ظاهرًة ضرية.
وحتظ األغذية اليت تباع يف الشووارع بالتيدير ليف طي لت ّنوعها الواعووع وطعمها ال،ريد وعووهولة توطرها وإمنا أيضواً بالنسووبة
إىل األمن الغذائي بالنظر إىل أت،تها املنخ،ضو ووة .وهي توطر أ د عو ووبل العيش لعدد أبري من العامتني .وحتاطظ عت تياليد
معني.
الطبخ احملتية ملنطية معيّنة  /مكا ّ

القسم األول  -األهداف
تتناول هذه املدونة شروط النظاطة األعاعية اليت ينبغي أالذها يف ا عتبار لده وضع إجراءات مراحلبة أغذية الشوارع.

القسم الثاني  -النطاق واالستخدام والتعاريف
 1-2النطاق
حت ّدد هذه املدونة ممارعو ووات النظاطة العامة اليت يتعني اتباعها جلعل األغذية اليت تباع يف الش و ووارع مأمونةً .وعو ووتكو م،يدةً
بالنس و ووبة إىل مجيع أص و ووحا املص و ووتحة الثوثة الرئيس و وويني (البائعو /مناولو األغذية واملس و ووتهتكو والس و ووتطات املختص و ووة)
الذين ينبغي إشراأهم جلعل هذه األغذية تتسم بالنظاطة.

 2-2االستخدام
أُعدت هذه املدونة لكي تس و و و ووتخد من حلبل البتدا اآلع و و و وويوية لض و و و ووما الس و و و ووومة والنظاطة ا مجاليتني ل غذية اليت تباع
يف الشوارع.

 3-2التعاريف
ألغراض هذه املدونة تنطوي املصطتحات املستخدمة هنا عت التعاريف التالية:


نظيف
الال من األوعاخ والغبار والشحم والن،ايات وبيايا األغذية وأذلك أل املواد األالره الغريبة والروائح الكريهة.

( Essential safety requirements for street vended foods, WHO-1996 1متطتبات السومة األعاعية ل غذية اليت تباع يف الشوارع)
منظمة الصحة العاملية .1996
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الماء النظيف

2

املاء الذي ييوض عومة األغذية لده اعتعماله.


الملوث
ّ

3

أية مادة تض و و و و و وواف عمداً إىل األغذية أو أعوف ا يوانات املنتجة ل غذي و و و و و و و و و و و و ووة وتوجد يف مثل هذه األغذية
أو األعوف نتيجة لعمتية إنتاج هذه األغذية أو األعوف (مبا يف ذلك العمتيات اليت جتري يف زراعة احملاص و و و و و وويل
وتربية ا يوانات والطب البيطري) أو تصنيعها أو جتهي ووزها أو إع وودادها أو معاجلتها أو تعبئتها أو تغتي،ها أو نيتها
لتتوث بيئي .و يشمل املصطتح أجزاء ا شورات ووبر اليوارض وغري ذلك من مواد داليتة.
أو مناولتها أو نتيجةً ّ


أواني المائدة/أدوات القطع
مجيع األدوات املسو ووتخدمة يف حتضو ووري الغذاء أو تيدميه أو اعو ووتهوأه (ع و وواء تتك اليت تسو ووتخد ملرات عدة أ ملرة
وا دة) مبا يش و و وومل األأوا والص و و ووحو واألطبا وال،ناجني والص و و ووحو الص و و ووغرية لت،ناجني واملوع والش و و وووك
واملغارف وعيدا األأل وغريها.



التلوث في ما بين األغذية
انتقال ّ
وارة أالره من غذاء (ينء عادة) إىل غذاء آالر ّإما من الول ا تصووال املباشوور أو
انتيال أائنات دحليية أو مو ّاد ضو ّ
تتتوث يف ما بني األغذية أ حيدث أيض و واً
بواع و ووطة مناويل األغذية أو عرب أع و ووطح مومس و ووة أو عرب اهلواء .وميكن ل ّ
ني يتمف الغذاء الينء أغذية مطهوة أو جاهزة ل أل أو ييطر عتيها.



الزبون/المستهلك
شخص أو جمموعة من األشخاص يشرتو الغذاء لتناوله.



األدوات التي تستخدم لمرة واحدة
أي أجهزة أو اويات أو لواز أو معدات أو مناديل أو حل ّ،ازات أو مو ّاد تغتيف تستخد ملرة وا دة طي يف إعداد
ّ
الغذاء أو ختزينه أو عرضه أو تيدميه أو بيعه.



المعدات

2

أ وول األجهزة أو األوعي ووة أو ا وواوي ووات أو الع و ّدة أو اآل ت أو األدوات أو التواز بك ووامته ووا أو أجزاء منه ووا اليت
تُستخد يف إعداد األغذية أو ختزينها أو مناولتها أو تنظي،ها أو بيعها أو توريدها/تستيمها.

2
3

مدوّنة املمارعات ا حلتيمية ل غذية اليت تُباع يف الشوارع (إحلتيم الشر األدىن) (.)CXC 71R-2013
هيئة الدعتور الغذائي دليل ا جراءات ا صدار األالري.
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األسطح المالمسة لألغذية
أي عطح حلد يومف الغذاء الول إعداده وطهوه ومناولته وتيدميه.



مناول األغذية

4

أل شخص يناول أو يتمف الغذاء أو أي معدات أو ع ّدة تُستخد يف مناولة األغذية.


نظافة األغذية

3

وصحي
املصممة لضما منتج مأمو وعتيم ّ
الظروف والتدابري الوزمة نتاج األغذية وجتهيزها وختزينها وتوزيوعها و ّ
يصتح لوعتهوك البشري.


سالمة األغذية

5

تضر األغذية باملستهتك عندما حتضَّر و/أو تؤأل وطياً لوجهة اعتخدامها املتوالاة.
ضما أ
ّ


الكائنات الحيّة الدقيقة

2

أي أائنات يّة دحليية ميكن أ تسبب املرض أو طساد األغذية.
ّ


األغذية القابلة للتلف
تعرض لس و و وورعة التع،ن والتتف و/أو منو الكائنات ا ية الدحليية مع الس و و وومو أو األيض و و ووات أو بدو
األغذية اليت ت ّ
إنتواجهوا عنودموا يتم ا ت،وا بوا يف ظروف التخزين املطتوبوة (مثول ا تيوب ومنتجوات ا تيوب والبيض والتحم
األمحر و م الدواجن واألمساك وغري ذلك).



اآلفات

4

ا شرات والطيور واليوارض وأي يوانات أالره حلادرة عت تتويث األغذية بصورة مباشرة أو غري مباشرة.


ماء الشرب/الماء الصالح للشرب

2

املاء املعاَل الذي ميتثل لو"د ئل جودة مياه الشر " الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.

(تنطب النسخة األالرية من الوثيية).



األغذية النيئة
املطهوة.
األغذية غري ّ

4
5

مدوّنة ممارعات النظاطة ل غذية املطهية جزئياً واملطهية يف الدمات توريد األغذية عت نطا واعع (.)CXC 39-1993
اخلطوط التوجيهية ا حلتيمية اخلاصة بتصميم تدابري املراحلبة بالنسبة إىل األغذية اليت تباع يف الشوارع (أطريييا) (.)CXG 22R-1997
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األغذية الجاهزة لألكل
أي أغذية (مبا يف ذلك املشروبات) جاهزة لوعتهوك ال،وري (ميكن أ تكو نيئة أو مطهوة أو عاالنة أو باردة)
من دو ا اجة إىل املزيد من التجهيز يف نيطة البيع.



الحاويات المغلقة
يُيصد با ا اويات من الصنف املستخد
(أ)
( )
(ج)
(د)
(هو)



تواء األغذية مثل:

ا اويات احملكمة ا غو ؛
واألوعية الزجاجية اليت تُو ْغت ِ
بضما تاجي وِرتاج عتكي؛
وحلناين ا تيب املغتية بأع ّدة من األملنيو ؛
واألوعية واليناين الزجاجية أو البوعتيكية ذات األع ّدة التولبية؛
والعبوات التنكية املغتية.

أغذية الشوارع
األغذية واملش و و و و و ووروبات اليت يعدها و/أو يبيعها الباعة يف الشو و و و و و ووارع أو يف أماأن عامة أالره ع و و و و و ووتهوأها طوراً
.
أو يف وحلا



مركز بيع أغذية الشوارع

2

أي مكا عا أو منشأة تعمل برتاليص من اهليئات املختصة بغرض إعداد أغذية الشوارع وعرضها وبيعها بواعطة
باعة متعددين.


محل بيع أغذية الشوارع
مكا يتم طيه إعداد أغذية الشو و ووارع أو عرض و ووها أو تيدميها أو بيعها لتجمهور .ويش و وومل ذلك العربات والطاو ت
واملياعد والسول والكراعي واملرأبات وغريها بعجوت أو بدوهنا وأي بنية أالره عتيها أو طيها.



بائع أغذية الشوارع
شخص يبيع أغذية الشوارع يف حموت أو أأشاك أو عربات أو مراأز لبيع أغذية الشوارع.



المياه العادمة
مياه اجملاري الناجتة عن نشاط الباعة.
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القسم الثالث  -المتطلبات العامة
 1-3اللوائح واألنظمة
جيب صياغة لوائح وأنظمة مناعبة ليسهل تن،يذها مع إمكانية مراحلبة حلطاع أغذية الشوارع أجزء يتجزأ من عمتية إعداد
األغذية .وميكن إما وضع هذه التوائح واألنظمة بشكل من،صل أو إدراجها يف التوائح الغذائية اليائمة.

 2-3تسجيل/ترخيص باعة أغذية الشوارع
وجتني لده الس و و ووتطات املختص و و ووة
ينما تيتض و و ووي التش و و و وريعات الوطنية ذلك ينبغي أ يكو باعة أغذية الش و و و ووارع مس و و و ّ
أو مرالصني من جانبها حلبل البدء مبزاولة أعماهلم .وينبغي عرض دليل التسجيل/الرتاليص الصادر عن الستطات املختصة
عت العربة/الكشك وغري ذلك.
وينبغي لتسووتطات املختصووة إصوودار تراليص أو جتديده ألي بائع ألغذية الش ووارع يسووتويف مجيع الشووروط الواردة يف مدونة
ممارعات النظاطة اليت أعدهتا الستطات املختصة.

القسم الرابع  -أصحاب المصلحة في قطاع بيع أغذية الشوارع
يتناول هذا اليسم األدوار واملسؤوليات األعاعية ألصحا املصتحة الثوثة املهمني.

 1-4باعة أغذية الشوارع
ينبغي لكل املعنيني ببيع األغذية يف الشوارع ا لتزا الول مزاولة أعماهلم مبا يتي:


النظافة الشخخخصخخية ينبغي ارتداء ثيا نظي،ة وش ووبكة واحلية لتش ووعر وغري ذلك .وعندما يكو اع ووتخدا الي،ازات
ضرورياً طإنه ينبغي أ تكو حل،ازات نظي،ة وتُستخد ملرة وا دة .وينبغي احملاطظة عت أظاطر اليدين حلصريًة ونظيً ،ة
يف أل األوحلات وجتّنب لبف اجلواهر أو ا تي أو غري ذلك أثناء إعداد األغذية .وينبغي تغطية الكتو واجلروح غري
املصابة ميكروبياً بغطاء مياو لتماء يتم تضميده بإ كا وتغيريه بص،ة مستمرة.



السخ خخلوكيات النظيفة ينبغي جتنب األأل واملض و و والتدالني وملف األنف أثناء مناولة األغذية .وينبغي ا حلوع عن
أية ممارعووات غري صووحية مثل البص و وتنظيف األنف أو األذ أو أية طتحة أالره من طتحات الوجه واجلسووم أو
ملف أي عض ووو من أعض وواء اجلس ووم أو ملف اهلاتف اخلتوي والنيود وما إىل ذلك أثناء مناولة الغذاء .وينبغي جتنب
العطف أو السووعال طو األغذية أو عتيها .وينبغي غسوول اليدين بشووكل أامل باملاء النظيف اجلاري والصووابو حلبل
مناولة األغذية وبعدها وبعد اخلروج من دورة املياه وبعد أنشطة مثل العطف ومومسة أي عطح.



الحالة الص خ خ خخحية ينبغي عد إظهار أي من األعراض التالية :الريحلا أو ا عو و و ووهال أو الييء أو ا ّم أو ا تيا
ا ت املص ووحو با م أو الروج إطرازات من األذ والعني واألنف أو الس ووعال املتكرر والس وريع أو ا ص ووابات
اجلتدية املتتهبة الواضحة (مثل البثور والشيو اجلتدية وما إىل ذلك).

وميكن ضما ما هو وارد أعوه من الول التوعية والتح،يز والتدريب.
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 2-4المستهلكون
ينبغي لتمستهتكني جتنب األأل أو املض أو التدالني أو البص أو التمف بالير من األغذية املعروضة.
وينبغي لتمستهتكني عد رمي األوعاخ بالير من األغذية أو العطف أو السعال بالير منها.
وينبغي لتمستهتكني التختّص دائماً من بيايا الطعا يف اوية الن،ايات.
وينبغي لتمستهتكني تبتي الستطات املختصة بأي عتوك غري مراع لتنظاطة يو ظونه من جانب أي بائع.

 3-4السلطات

6

بدف ضما ا دارة الستيمة ألغذية الشوارع من الضروري اعتماد هنج متعدد اليطاعات يشمل مجيع الستطات املعنية
أي املوظ،ني املعنيني بس و و و و و ووومو ووة األغو ووذيو ووة أو اهليئو ووة احملتيو ووة أو البتو ووديو ووة أو إدارة التنميو ووة ا ضو و و و و و وريو ووة أو الش و و و و و وورطو ووة
وغري ذلك.
وينبغي لتستطات الييا مبا يتي:


رصد الة نظاطة األغذية اليت تباع يف الشوارع.



ورصد ا الة البيئية وعومة املياه والتختّص من الن،ايات وغري ذلك.



وتوعية باعة األغذية واملستهتكني أيضا وحت،يزهم وتدريبهم بصورة منتظمة.



تطوعية يف إدارة عمتيات توعية الباعة والزبائن وحت،يزهم وتدريبهم.
وإشراك الرباء مناعبني وحمنكني ووأا ت ّ

القسم الخامس  -الموقع والتصميم والهيكل واللوازم
 1-5محالت/عربات/أكشاك أغذية الشوارع
من املسووتحسوون أ تتم املصووادحلة عت هيكل احملوت  /العربات  /األأشوواك من حلبل السووتطة املختصووة .وينبغي أ تتواجد
مزودة بالتهوية .وينبغي أ يكو الوصول إليها عهوً وأ تتوطر مسا ة
متوثة و ّ
متاجر أغذية الشوارع يف مواحلع نظي،ة وغري ّ
أاطية بني األأشاك.
تتوث األغذية.
وينبغي لتمحوت والعربات واألأشاك أ تكو مسيوطةً لتحؤول دو ّ
وينبغي جلميع مواحلوود الطهي وآ ت الغس و و و و و و وول ومنوواض و و و و و و وود ا عووداد واألرطف واخلزانووات اليت توض و و و و و ووع عتيهووا األغووذيووة
تتوثها.
أ تكو عت ارت،اع أاف عن عطح األرض لتحؤول دو ّ
وينبغي لتمحوت والعربات واألأشاك أ تكو مصنوعة مبواد مأمونة ميكن تنظي،ها وتعييمها بسهولة.
 6با عتناد إىل املعتومات/املو ظات الواردة يف نشرة  Food, Nutrition and Agricultureمنظمة األغذية والزراعة/األغذية والتغذية والزراعة
( 1996 18/17الص،حات ( Street foods of Calcutta 37-30أغذية الشوارع يف أالكوتا)  I. Chakravortyوآالرو .
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وينبغي لسوت اليمامة أ تكو مغطّاة ومصنوعة من مواد ميكن تنظي،ها وتعييمها بسهولة.
وينبغي أ يكو لده احملوت والعربات مسا ات ختزين من،صتة ل غذية النيئة واملطبوالة.
مزودة باملياه.
وينبغي أ تتوطّر لتباعة والزبائن عت مساطة آمنة من مكا مناولة األغذية يف احملوت مراط إصحاح ّ
مزودة مبياه نظي،ة وصووابو وغريها من مواد التنظيف وينبغي ا ،ا عت نظاطة
وينبغي توطري مراط موئمة لغسوول اليدين ّ
هذه املراط .

 2-5مراكز بيع أغذية الشوارع
ينبغي أ تتواطر الشروط التالية يف تصميم مرأز بيع أغذية الشارع:


اخلضوع إىل املراجعة من جانب الستطات املختصة؛



توطّر مسا ات أاطية ومناعبة حلامة احملوت بصورة منظمة من أجل مناولة األغذية وإعدادها وختزينها وتيدميها؛



السماح بالتدطّ املنظّم لتمواد والبضائع عند دالوهلا والروجها من املرأز لتمساعدة نظرا عت أ ذلك عيساعد يف
لتتوث األغذية؛
ت،ادي مصادر ممكنة ّ



ص وة بالزبائن مثل دورات املياه وأماأن غسوول األيدي وأماأن تناول الطعا
إتا ة أماأن مناعووبة حلامة املراط اخلا ّ
وينبغي إحلامة هذه األماأن أو ترتيبها بطريية متنع مصادر تتوث األغذية؛



توطّر أماأن أاطية ومناع و و ووبة لتخزين ال،ض و و وووت الص و و ووتبة ولتنظيف أواين املائدة والتواز وغس و و ووتها وتطهريها .وينبغي
تتوث األغذية.
إحلامتها مبا حيول دو ّ





ومزودة بوعائل صرف جيدة بدف التختص
توطّر أرضيات من ا مسنا األمتف أو املرصوطة بالسرياميك املصيول ّ
من املياه الزائدة وتسهيل عمتيّيت التنظيف وا صحاح.
توطّر إضاءة أاطية وموئمة لتسهيل عمتيّات إعداد األغذية ومناولتها وختزينها وتيدميها.



وجود م و و ووداالن طو مواحل و و وود الطهي لتتم ّكن من تصو و و و و و وريف غ و و ووازات الوحلود والطهي ومجيع األخبرة واألدالن و و ووة
من داالل املرأز إىل اهلواء الطت ؛



توطّر إمدادات واطرة من املياه النظي،ة إضاطةً إىل مراط موئمة لتخزينها؛



توطّر نظا صرف موئم لتتختّص من الن،ايات؛



وضع أرطف أو صنادي موئمة لتحاويات املتعددة ا عتخدامات أو لتينينات املختومة.
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القسم السادس  -الصيانة واإلصحاح
 1-6الصيانة
تتوث األغذية نتيجة األع و و و و ووطح املتش و و و و وويية
جيب ا ،ا عت احملوت وأع و و و و ووطح العمل يف الة مناع و و و و ووبة لتحيتولة دو ّ
أو املسامري الرالوة أو الكسور.

 2-6إمدادات المياه وجودتها
ينبغي أ يتمتع الباعة بإمكانية الوصول إىل مياه نظي،ة.
وينبغي أ ختضع جودة املياه لرصد مستمر يف ثوثة مواحلع :عند املصدر وبعد مجعها يف اويات ويف نياط اعتخدامها.
وينبغي جعل الباعة مدرأني عتخدا املياه والثتج وختزينهما بطريية نظي،ة.

 3-6مكافحة اآلفات
تتوث
ينبغي لكوول بووائع أ يتخووذ يف مجيع األوحلووات توودابري موئمووة لتح،ووا عت
التو حمتووه من اآلطووات لتحيتولووة دو ّ
ّ
األغذية.
تتوث األغووذيووة مبواد ملكوواطحووة اآلطووات
وينبغي التختّص من أيووة أغووذيووة متوثووة بطرييووة منوواعو و و و و و وبووة .أمووا جيووب ا ؤول دو ّ
مثل مبيدات ا شرات والوحلود ومواد التنظيف أو غريها.

 4-6مناولة النفايات الصلبة والسائلة
ينبغي التختص من مجيع الن،ايات الص ووتبة بش ووكل ع ووتيم يف اويات مناع ووبة ذات أغطية حمكمة ا غو أو وض ووعها يف
عوت الن،ايات .وينبغي مجع الن،ايات بصورة منتظمة من حلبل البتديات.
وينبغي تصريف الن،ايات السائتة أاملياه العادمة مباشرة يف مصاف أو جمارير وعد السماح برتاأمها.

القسم السابع  -المع ّدات
ينبغي جلميع املعدات مبا يف ذلك ا اويات أ تكو مص و و و وونوعة من مواد تس و و و وومح بنيل املواد الس و و و ووامة أو الروائح أو
تتوث األغذية وأ تكو مياومة لتتآأل وحلادرة عت مياومة تأثري التنظيف
الطَّعم وأ تكو غري ما ّ
صو و و و و و وة وأ ّ تؤدي إىل ّ
والتعييم املتكررين.
وينبغي ا ،ا عت نظاطة مجيع املعدات والتواز وأع و و و و و ووطح تيطيع األغذية وينبغي تنظي،ها حلبل العمتيات اليومية وبعدها
ومباشرة بعد اعتخدامها ملناولة األغذية النيئة .وينبغي اعتخدا عوامل ومواد التنظيف اآلمنة ل غذية طي .
وينبغي أ تكو املعد ت وأدوات اليطع وأواين املائدة مص وونوعةً من مواد موئمة لتناول األغذية وينبغي تنظي،ها بانتظا
وينبغي ا ،ا عتيها يف الة جيدة .وينبغي يثما أمكن ذلك اعتعمال املواد اليت تستخد ملرة وا دة طي .
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القسم  - 8إعداد األغذية ومناولتها وعرضها وتخزينها
 1-8المواد/المكونات النيئة والتغليف
ينبغي جلميع املواد النيئة واملكونات ومواد التغتيف اعتي،اء املعايري املرعية.
ينبغي صو و و و وونع الثتج من املياه الصو و و و ووا ة لتشو و و و وور  .وعند ا حلتضو و و و وواء جيوز صو و و و وونع الثتج الذي يدالل بتماس مباشو و و و وور
مع األغذية من مياه نظي،ة.
ينبغي اعتخدا مكونات األغذية املغتّ،ة ضمن تاريخ انتهاء صو يتها.
ينبغي اع و و و و و ووتخدا املواد املض و و و و و وواطة إىل األغذية املس و و و و و ووموح با طي وبكميات تتجاوز املس و و و و و ووتويات احمل ّددة يف التوائح
ذات الصتة.
لف األغذية مبواد تغتيف نظي،ة ومناعبة ميكن أ حتوول دو تتوثها.
ينبغي ّ

 2-8اإلعداد/الطهو
ينبغي اعتخدا األغذية النيئة املأمونة طي يف إعداد أغذية الشوارع.
ينبغي غس و و و وول األغذية النيئة بش و و و ووكل أامل باملياه النظي،ة حلبل طهوها .وعند غس و و و وول التحو /الدواجن النيئة ينبغي توالي
ا ذر لتحيتولة دو انتيال التتوث يف ما بني األغذية.
اجملمدة مرة واعتخدامها عداد الطعا مباشرة بعد تذويبها.
ينبغي تذويب األغذية ّ
وت،وواديواً نتيووال التتوث يف مووا بني األغووذيووة ينبغي منوواولووة األغووذيووة النيئووة واملطهوة بشو و و و و و وكوول من،صو و و و و و وول .وهلووذا الغرض
ينبغي اعتخدا جمموعات من،صتة من السكاأني وألواح التيطيع .ويف ال تع ّذر ذلك تُغسل السكاأني وألواح التيطيع
بعد أل اعتخدا .
ينبغي طهو األغذية أو جتهيزها بشكل أاف حبيث تكو آمنة لوعتهوك (الوحلا/ا رارة).
املطهوة مرة وا دة طي حلبل تيدميها.
ينبغي إعادة تسخني األغذية ّ
ينبغي التأأد بانتظا من رائحة زيا الطهو وطعمه ولونه وتغيريه عند ا حلتضاء.
يثما ينبغي تيدمي غذاء ما ع و و و و وواالناً ينبغي إبياؤه عند رارة ت،و  60درجة مئوية 7وينبغي أ يبي الغذاء الس و و و و وواالن
عاالناً والغذاء البارد بارداً.
ينبغي ا ،ا عت الغذاء املطهو يف مكا نظيف وإذا مل يتم اع و و ووتهوأه يف غض و و ووو ع و و وواعتني  7ينبغي إعادة تس و و ووخينه
جيداً حلبل تيدميه.

7
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 3-8المناولة والتخزين
ينبغي تغطية مجيع األغذية ومحايتها من الغبار واألوعاخ.
الصحة.
ينبغي اعتخدا أواين مائدة وأدوات حلطع ومعدات وما شابها تكو نظي،ة ومراعية لشروط ّ
ينبغي اع و و و ووتخدا األطبا واألغطية واألأوا والي ّشو و و و وات وال،وط الورحليّة وال،ناجني واملوع والي ّ،ازات وغريها من املواد
املع ّدة لوعتخدا ملرة وا دة ملرة وا دة طي .
ينبغي مناولة األغذية النيئة اجلاهزة ل أل بأأرب حلدر من العناية وتغطيتها طوال الوحلا وعرض و و و و و ووها إذا لز األمر داالل
الزانة/عتبة.
ينبغي التختص من بيايا الطعا واألغذية اليابتة لتتتف غري املباعة بطريية صحية وعد اعتخدامها.
ينبغي ال،صل بني األغذية النيئة واملطهوة لده ختزينها ومناولتها.
ينبغي ختزين التوابل والصتصات عند درجات رارة موئمة.
ينبغي اعتخدا

اويات أو عبوات طردية لتيدمي الغذاء.

تيل عن مخف
ينبغي تربيد مجيع األغذية املطهوة واليابتة لتتتف عت ال،ور ومن املسو و و و ووتحسو و و و وون أ تُ ّربد عند درجة رارة ّ
8
درجات مئوية حتا الص،ر.
صصة هلا بعيداً عن مكا مناولة األغذية.
ينبغي ختزين الوحلود ومواد التنظيف والصابو وما شابها يف اويات خم ّ
ينبغي نيل األغذية وختزينها بطريية صحيّة ونظي،ة وينبغي اعتهوأها الول مدة ياهتا احمل ّددة.
وبعد مناولة هذه املواد ينبغي غسل اليدين بالكامل حلبل مناولة األغذية.

القسم التاسع  -التثقيف والتدريب
ينبغي أ خيضووع أل بائع ألغذية الش ووارع ومسوواعد ومناول لتدريب أعوواعووي عت نظاطة األغذية .طمن وجهة نظر عامة
ميكن ا ؤول دو معظم املخواطر املنيولوة عن طري األغوذيوة من الول طهو األغوذيوة بشو و و و و و وكوول أوامول أو منوواولتهووا وهي
املربد أو تويف انتيال التتوث يف ما بني املواد أو من الول املزج بني هذه التدابري.
عو و و وواالنة أو تربيدها الس و و و وريع أو ختزينها ّ
وينبغي لتسووتطات املختصووة أو مؤع وسووات أالره تعرتف با السووتطات املختصووة أو تصوواد عتيها إجراء دورات تدريبية
بذا اخلصوص .وينبغي أيضا جعل باعة األغذية يف الشوارع عت عتم مبسؤوليتهم إزاء املستهتكني.

 8اخلطوات األعاعية لتعزيز مأمونية األغذية املباعة يف الشوارع املذأرة ا عومية رحلم  2010/3لتشبكة الدولية لتستطات املعنية بالسومة الغذائية
(إن،وعا ) .2010
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وميكن ملواد التدريب أ تكو عت شوكل رعوو مص ّوورة مع أحلل حلدر ممكن من النصووص املكتوبة .وينبغي تعزيز الرعوائل
األعواعوية يف رعوائل حلصورية وموجزة وتيدميها أيضوا بالتغة احملتية .وجيوز لتمواد التدريبية أ تكو مياومةً لتماء ىت يتسو
هلم الرجوع إليها /تعتييها يف عربة /حمل بيع أغذية الش و و و و ووارع أيضو و و و ووا .وميكن إعداد مواد ا عو والتثييف وا تصو و و و ووا ت
با عو ووتناد إىل املعارف العتمية ويسو ووتحسو وون أ يتم ذلك من حلبل الرباء هلم الربة طويتة مبسو وواعدة السو ووتطات أو الوأالة
املختصة أو ا كومة أو املنظمات غري ا كومية ذات اخلربة.
وينبغي إطوع املستهتكني عت مسؤوليتهم عن عد تتويث أماأن بيع أغذية الشوارع.

