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مدونة املمارسات اإلقليمية لألغذية اليت تُباع يف الشوارع
(إقليم الشرق األدنى)
CXP 71-R-2013

مقدمة
تعترب األغذية اجلاهزة اليت تباع يف الشوارع حلقةً مهمة يف سلسلة اإلمداد الغذائي وقد شهدت انتشارا سريعا
يف كثري من البلدان بسبب التغريات االجتماعية واالقتصادية إذ يقبل الناس عادة على هذه األغذية بسبب مذاقها الفريد
وسهولة احلصول عليها ،وهي ضرورية لبعض اجملتمعات وال سيما يف البلدان النامية إذ تتيح للناس وجبات جاهزة
يستطيع حتى أفقر الناس احلصول عليها ودفع مثنها .وعلى الرغم من هذه األهمية فهي متثل من جهة أخرى خطرا
حمتمال على الصحة.
ونظرا إلمكانية حدوث تلوث كيميائي وجرثومي يف الشوارع ،توصي هذه التوجيهات أساسا بتوعية العاملني يف
جمال األغذية اجلاهزة ،وبتحسني الظروف البيئية اليت تباع فيها هذه األغذية و تقديم اخلدمات الضرورية ملساعدة
بائعي هذه األغذية على ضمان سالمتها.
وتهتم هذه الوثيقة باإلضافة إىل دور السلطات واهليئات املختصة يف تنظيم بيع هذه األغذية ،بالضوابط املالئمة
هلذا القطاع اهلام من نظام األغذية ،ملقية الضوء على مبادئ النظافة اليت جيب إتباعها يف كل مرحلة من مراحله.

القسم األول -األهداف
تهدف هذه التوجيهات إىل تقديم الشروط اليت جيب أن تُأخذ بعني االعتبار عند تصميم مقاييس التحكم يف
األغذية اليت تباع يف الشارع مبا يف ذلك أحكام القوانني ودقة التنفيذ واملمارسة.
كما تهدف إىل معاونة السلطات املختصة على رفع مستوى أو حتسني نشاط إعداد وبيع أغذية الشارع لضمان
وصول أطعمة صحية آمنة ومغذية للمستهلكني يف أماكن يسهل الوصول إليها.
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القسم الثاني  -النطاق ،االستخدام والتعاريف
-1-2

النطاق
حتدد هذه اخلطوط التوجيهية االشرتاطات الصحية العامة واملمارسات املوصى بها واملتعلقة بإعداد وبيع أغذية

الشارع.
-2-2

االستخدام

حيدد كل قسم من هذه الوثيقة األهداف الواجب حتقيقها واملربرات اليت تستند إليها هذه األهداف من حيث
سالمة األغذية.
-3-2

التعاريف
ألغراض هذه القواعد ،تكون للمصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة التعريفات التالية:

-1-3-2

املعدات

األوعية واألواني واآلالت واألدوات واألجهزة والسلع (كلها أو جزء منها) اليت تستخدم يف صناعة أو إعداد أو
حفظ أو بيع أو توريد الغذاء.
-2-3-2

املاء النظيف

املاء الذي ال ميس بسالمة الغذاء ضمن ظروف استعماله.
-3-3-2

األواني

مجيع األدوات املستخدمة يف تقديم وتناول الغذاء (سواء استخدمت ملرات عدة أم ملرة واحدة) وتشمل األكواب
(الكؤوس) واألطباق والصواني والفناجني واملالعق والشوك واملغارف
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األشياء املستخدمة ملرة واحدة

أي أداة أو وعاء أو آلة أو إناء أو مادة تغليف يتم استخدامها ملرة واحدة فقط يف إعداد أو ختزين أو تقديم أو
بيع الغذاء.
-5-3-2

غري منفذ للسوائل

ال يسمح مبرور املاء و/أو السوائل األخرى.
-6-3-2

الكائنات احلية الدقيقة

أي كائنات حية دقيقة ميكن أن تسبب أمراض أو تفسد األغذية.
-7-3-2

بائع أغذية الشوارع

الشخص الذي يبيع أغذية الشوارع يف متاجر أو مراكز أغذية الشوارع.
-8-3-2

الغذاء القابل للتلف

هو أي غذاء جيب أن يبقى مربدا أو جممدا من أجل احلد من الكائنات املسممة للغذاء أو منع منوها (و/أو
فساد الغذاء) ( مثال األغذية اليت تتكون بشكل كامل أو جزئي من احلليب أو منتجات األلبان أو البيض أو اللحم األمحر
أو حلم الدواجن أو األمساك أو احملار).
-9-3-2

املاء الصاحل للشرب

املاء املعاجل واملستويف الشرتاطات منظمة الصحة العاملية اخلاصة جبودة مياه الشرب.
-11-3-2

األغذية اجلاهزة لالستهالك
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هي األغذية اليت تستخدم عادة على احلالة اخلام مبا يف ذلك املشروبات ،أو اليت يتم تداوهلا أو تصنيعها أو
خلطها أو طهيها أو تلك اليت ختضع ألي عملية إعداد أخرى ليتم استهالكها فيما بعد على احلالة اليت هي عليها
بدون أية عمليات تصنيعية أخرى.

-11-3-2

السلطة املختصة

أية وزارة مسؤولة أو أي هيئة حملية معرتف بها رمسيا.
-12-3-2

األوعية (احلاويات) احملكمة الغلق

هي األوعية املالئمة لالستخدام الغذائي مثل:
(أ) احلاويات حمكمة الغلق؛
(ب) الربطمانات (أواني من زجاج أو خزف) أو األوعية املغلقة باستخدام وسيلة غلق من نوع التاج واهللب؛
(ج) زجاجات اللنب املغلقة بواسطة غطاء من األملونيوم؛
(د) زجاجات وأواني زجاجية مزودة بغطاء لوليب الغلق؛
(هـ) العلب املعدنية واألوعية املختومة املشابهة.
-13-3-2

مركز أغذية الشوارع

أي مكان عام أو مؤسسة عامة تعمل برتخيص من اهليئات املختصة بغرض إعداد وعرض وبيع أغذية الشوارع
بواسطة باعة متعددين.
-14-3-2

أغذية الشوارع

جمموعة واسعة من األغذية واملشروبات اجلاهزة لالستهالك واليت يتم بيعها وإعدادها أحيانا يف أماكن عامة،
والسيما الشوارع.
-15-3-2

متجر بيع أغذية الشوارع:
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املكان الذي يتم فيه إعداد وعرض وتقديم وبيع أغذية الشوارع إىل املستهلكني ،ويشتمل على قوائم الطعام
واملناضد واألرائك والسالل واملقاعد والعربات (بالعجل أو بدون) باإلضافة إىل أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطات
املختصة اليت تعرض أغذية الشوارع للبيع عليها أو بداخلها.

-16-3-2

النفايات املائية /الفضالت السائلة

النفايات املائية هي النفايات السائلة الناجتة عن نشاط الباعة.
-17-3-2

حاويات املاء

إنها حاويات مصنوعة من مواد ذات درجة غذائية وتستخدم فقط من أجل ختزين وتقديم املاء ،ويشرتط أال
تكون قد استخدمت من قبل يف أي غرض ميكن أن ينشأ عنه تلوث املاء املخزن بها.

القسم الثالث  -االشرتاطات العامة
 -1-3اللوائح والتشريعات
جيب إعداد لوائح وتشريعات مناسبة ليسهل االعرتاف بها مع إمكان التحكم يف صناعة أغذية
-1-1-3
الشوارع كجزء ال يتجزأ من عملية اإلعداد الغذائي .وميكن إعداد تلك التشريعات بصورة منفصلة أو باالشرتاك والتداخل
مع التشريعات الغذائية القائمة.
تقوم اهليئات املختصة برتمجة االشرتاطات واملمارسات الصحية العامة للباعة إىل قانون أو الئحة أو
-2-1-3
تشريع تنفيذي ويتم االعرتاف به كأداة مؤثرة للتحكم يف أغذية الشوارع ،كما يلزم األخذ باالعتبار الظروف احمللية
واليت تتضمن عوامل املخاطرة اخلاصة بكل عملية.
 -2-3ترخيص/تسجيل الباعة
حيظر على أي بائع (أو بائعة) القيام مبهام عمله يف إعداد وتعبئة وختزين وعرض وبيع أي من أغذية الشوارع
إال بعد احلصول على ترخيص صادر عن السلطات املختصة مبوجب اللوائح اخلاصة باألغذية ذات الصلة.
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 -3-3شروط الرتخيص
ال تقوم اهليئة املختصة بإصدار ترخيص أو جتديده ألي بائع إال بعد التأكد من استيفائه للشروط
-1-3-3
الواردة مبدونة املمارسات اليت أعدتها اهليئات املعرتف بها .ويتم االستيفاء خالل فرتة زمنية معينة.
من األمور األساسية أن تقوم السلطات املختصة بالطلب من مجيع باعة أغذية الشوارع بأخذ برنامج
-2-3-3
تدرييب عن نظافة الغذاء قبل إصدار الرتخيص أو جتديده ،ويتم ذلك حتت إشراف السلطات املختصة.
4-3

عرض الرتخيص واملالحظات

جيب أن يقوم البائع (أو البائعة) بعرض الرتخيص املمنوح له بصفة مستمرة يف مكان واضح باإلضافة
-1-4-3
إىل عرض أية مالحظات تتطلبها السلطات املختصة.
 -5-3التحكم باآلفات واحليوانات
جيب على كل بائع اختاذ كافة وسائل الوقاية املناسبة للحفاظ على متجره خاليا من احليوانات
-1-5-3
(مثل القطط والكالب) واآلفات (مثل القوارض أو احلشرات) ملنع تلوث الغذاء.
ينبغي لكل بائع قد أدرك وجود اآلفات أو مالجئ تلك اآلفات ،اختاذ كافة الوسائل العملية املناسبة
-2-5-3
للتخلص منها أو من مالجئها ومنع تفشيها من جديد يف املتجر.
-3-5-3

من الضروري التخلص من أي غذاء ملوث باآلفات بأسلوب صحي مناسب.

جيب منع تلوث الغذاء بصورة مباشرة أو غري مباشرة بأية مواد يتم استخدامها يف جمال التحكم
-4-5-3
باآلفات ،مثل املبيدات احلشرية.

القسم الرابع – الباعة
 -1-4احلالة الصحية للباعة
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حيظر على أي بائع أو معاون أو متداول للغذاء القيام بعمله يف حال ظهور أي من األعراض التالية

الريقان (االلتهاب الكبدي) ،اإلسهال ،القيء ،احلمى ،احتقان احللق املصحوب باحلمى ،خروج اإلفرازات من األذن
والعني واألنف ،اإلصابات اجللدية امللتهبة الواضحة (مثل الدمامل والقطوعات اجللدية وما إىل ذلك) .يف تلك احلاالت
جيب أن يكف الشخص عن تداول الطعام بأي شكل من األشكال مع السعي لتلقي العالج الطيب.
مينع أي بائع أو معاون أو متداول للغذاء قد مت التأكد من أنه حيمل عدوى مرضية ينتقل امليكروب
-2-1-4
املسبب هلا عن طريق الغذاء أو سبق له أن محلها ،عن املشاركة يف أي نشاط لتداول الغذاء وال يعود ملمارسة نشاطه إال
بعد حصوله على شهادة من مركز طيب أو طبيب تفيد خلوه من اإلصابات امليكروبية املذكورة.
-3-1-4

جيب تطعيم الباعة أو املعاونني أو متداولي األغذية طبقا ملا تقرره السلطات املختصة.

 -2-4الظروف الصحية والسلوك الشخصي
يلتزم كل بائع أو معاون أو متداول للغذاء أثناء مزاولته لعمله باألمور التالية:
-1-2-4

وضع بطاقة تعريف على الزي اخلارجي حبال كانت مفروضة من السلطة املختصة وصادرة عنها.

-2-2-4

ارتداء ثياب نظيفة ومناسبة.

غسل اليدين باستمرار باملاء النظيف اجلاري والصابون قبل وبعد كل تداول للغذاء وبعد اخلروج من
-3-2-4
دورة املياه وبعد التعامل مع أي جسم غري نظيف مثل مالمسة احليوانات أو املواد الغذائية اخلام ،وأيضا بعد التعامل
مع املواد السامة واخلطرة .ويف حال عدم توافر املاء النظيف اجلاري ،جيب االتفاق على طريقة بديلة مقبولة لغسل
اليدين من جانب السلطة املعنية.
-4-2-4
إعداد األغذية.

احملافظة على أظافر اليدين قصرية ونظيفة يف كل األوقات ،وجتنب لبس اجلواهر أو احللي أثناء

-5-2-4

مراعاة النظافة الدائمة للشعر وتنسيقه مع تغطية الرأس أثناء العمل.
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-6-2-4
مستمرة.

تغطية اجلروح والقطوعات غري املصابة ميكروبيا بغطاء مقاوم للماء يتم تضميده بإحكام وتغيريه بصفة

-7-2-4

االمتناع عن التدخني ومضغ العلكة واألكل أثناء إعداد أو تقديم الغذاء.

اإلقالع عن أي عادة غري صحية مثل البصق وتنظيف األنف أو األذن أو أي فتحة أخرى من فتحات
-8-2-4
الوجه واجلسم أو ملس أي عضو من أعضاء اجلسم أثناء تداول الغذاء.
-9-2-4

االمتناع عن العطس والسعال يف الطعام.

-11-2-4

ال يسمح ألي بائع باستخدام متجر البيع كمكان لإلقامة أو النوم أو ألي نشاط شخصي آخر.

 -3-4تدريب الباعة
جيب أن يضمن البائع هو ومجيع القائمني على تداول األغذية واملساعدين أنهم قد أكملوا التدريب
-1-3-4
األساسي على نظافة األغذية الذي توفره السلطة املختصة أو مؤسسة أخرى معرتف بها أو املصادق عليه من قبل السلطة
املختصة.
 -4-4إحتاد الباعة
ينبغي التشجيع على تشكيل مجعيات أو تعاونيات لباعة األغذية يف الشوارع بغية توفري جهة اتصال مع
اهليئات املختصة لتسهيل إعمال تدابري الرقابة.
القسم اخلامس  -التصميم واإلنشاء
1-5

املوقع

 -1-1-5يتم اختيار موقع متجر أو متاجر بيع أغذية الشوارع مبا يضمن جتنب تلوث األغذية اليت يتم إعدادها
وتقدميها أو بيعها يف تلك املتاجر أو منها .وجيب تواجد تلك املتاجر يف أماكن تعيّنها السلطات املختصة.
-2-1-5

ينبغي ملوقع املتجر وحميطه املباشر أن يكون سهل التنظيف وقادرا على حتمل تكرار عملية الغسل والفرك.
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 -3-1-5من املهم أن ختلو املساحة احمليطة مبتجر بيع الغذاء يف الشارع من البضائع واألدوات املخزنة غري الضرورية
أو األغراض أو املهمالت وذلك لتسهيل الوصول إىل املكان من أجل تنظيفه.
 -4-1-5يلزم تهيئة املتجر مبنفذ مالئم لدخول نظام صرف صحي أو أية وسيلة مناسبة للتخلص من النفايات املائية
بأسلوب صحي سليم.

-2-5

اإلنشاءات

 -1-2-5جيب أن حيظى النمط املزمع إنشاؤه ملتاجر األغذية املباعة يف الشارع باعتماد وموافقة السلطات املختصة ،وأن
يتم صنعها من مواد منيعة قابلة للتنظيف والتعقيم واحلفاظ عليها حبالة جيدة من ناحية الصيانة.
-2-2-5

تصنع أماكن إعداد الطعام وسطوحها اخلارجية من مواد ملساء غري منفذة للسوائل صاحلة لألغراض الغذائية.

 -3-2-5جيب أن توضع مواقد الطهي وآالت الغسيل ومناضد اإلعداد واألرفف واخلزانات (اليت توضع األغذية عليها
أو بداخلها) على ارتفاع  45سم على األقل من سطح األرض.
-4-2-5

املتجر.

جيب أن يزود املتجر مبصدر إضاءة ينتج نورا كايف القوة لضمان توافر مستوى إضاءة مالئما يف مجيع أجزاء

-3-5

الشؤون الصحية

-1-3-5

إمدادات املياه

على البائع أن يضمن توافر كمية كافية من ماء الشرب يف كل األوقات .حينما تدعو احلاجة إىل ذلك ،كما يف
حالة الباعة املتجولني ،أو حني ال تكون مياه الشرب متوفرة ،ينبغي ختزين ماء الشرب يف أوعية نظيفة خمصصة للماء.
-2-3-5

التخلص من الفضالت السائلة

جيب أن يتوافر يف متاجر الباعة نظام كفوء للتخلص من النفايات والفضالت السائلة واملائية كما يلزم بقاء هذا
النظام حبالة جيدة من حيث الصيانة وحسن العمل .ويلزم توافر نظام الصرف بسعة كبرية حتى ميكنه القيام بصرف
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الفضالت السائلة بأقصى أحجامها وذروتها ،وأن يزود مبعايري مناسبة للتأكد من صرف النفايات فقط إىل اجملاري
واملصايف.
-3-3-5

التخلص من النفايات الصلبة

يتم تداول النفايات الصلبة باألسلوب املالئم الذي مينع تلوث األغذية واملاء الصاحل للشرب ،ويلزم التخلص من
النفايات خارج جمال العمل باملتجر بأسرع ما ميكن وبشكل يومي على األقل .يتم التخلص من كل النفايات الصلبة
بوضعها يف صناديق قمامة مالئمة ومؤمنة بأغطية مناسبة أو بوضعها يف صناديق القمامة العامة املركزية أو الفرعية.
يتم تنظيف وتطهري أوعية الفضالت واملعدات اليت المست الفضالت وأماكن ختزين الفضالت بالوترية احملددة من قبل
السلطات املختصة .وجيب أن تستخدم املطهرات املالئمة واملناسبة فقط هلذا الغرض.
أما يف األماكن اليت ال تتمتع خبدمة مجع القمامة فيتم التخلص من الفضالت الصلبة بأسلوب صحي حبسب ما توصي
به السلطات املختصة أو تعتمده.
-4-3-5

التنظيف

جيب تنظيف وتعقيم كل األسطح املالمسة للطعام كما جيب أن ختضع األرضيات واملناطق احمليطة إىل
تنظيف شامل مرة واحدة يف اليوم على األقل.
وفور التخلص من النفايات ،جيب تنظيف املستوعبات اليت استخدمت لتخزينها وأي معدات قد المستها بواسطة
إحدى الطرق الواردة يف الفقرة ( .)5-6وجيب تنظيف منطقة ختزين النفايات بشكل يومي كذلك.
-5-3-5

دورات املياه

جيب أن يسهل على كل بائع أو معاون أو متداول لألغذية الوصول إىل املرافق الصحية اليت ينبغي أن تتوافر
النظافة الدائمة بها وحسن عملها يف كل األوقات.
القسم السادس  -املعدات واألجهزة
 -1-6من املهم االعتناء التام بنظافة املعدات واألجهزة بصفة مستمرة .أما املعدات ،مبا فيها األوعية املستخدمة يف
ختزين ماء الشرب ،فيجب أن تكون مصنوعة من مواد ال تقوم بنقل املواد السامة أو الروائح أو الطّعم ،باإلضافة إىل
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كونها غري ماصة (إال إذا كان الغرض من استخدامها هو قيامها باالمتصاص بشرط أال ينتج عن ذلك تلويث األغذية) كما
جيب أن تكون تلك املواد مقاومة للتآكل وقادرة على مقاومة تأثري التنظيف والتعقيم املتكررين.
 -2-6جيب أن ختلو أسطح تقطيع األغذية من الشقوق والفجوات ،مع نسبة مقبولة من التآكل ،ومن الالزم القيام
بتنظيف تلك األسطح بإحدى الطرق املنصوص عليها يف الفقرة ( )5-6وذلك يف األحوال اآلتية على األقل:
(و)
(ز)
-3-6

قبل وبعد االستخدام اليومي؛
فور استخدامها لتحضري الطعام اخلام.

جيرى تداول األغذية املطهية يف أوعية منفصلة عن تلك املستخدمة يف تداول األغذية غري املطهيّة.

 -4-6ينبغي أن يتأكد كل بائع من عدم استخدام والتخلص من أي آلة أو آنية من األواني إذا كانت يف حالة غري
مناسبة أو معيبة أو حمطمة أو مكسورة أو مشروخة أو يعرتيها الصدأ أو بها شقوق.
 -5-6يلزم القيام بتنظيف مجيع األواني واألوعية غري القابلة للرمي بصفة منتظمة بالغسيل الكامل باستخدام املاء
الدافئ احملتوي على كمية كافية من الصابون أو أي منظف صناعي آخر مالئم .وبعد الغسيل يتم إما نقع األواني
واألوعية يف ماء نظيف يغلى ملدة نصف دقيقة ( 31ثانية) ويعقبه التجفيف أو نقعها فى ماء صاحل للشرب على درجة
حرارة ال تقل عن  77درجة مئوية ملدة دقيقتني ويعقبه التجفيف.
يف حال استعملت األواني غري القابلة للرمي ومل يتوفر املاء بدرجة  77درجة مئوية أو بدرجة الغليان ،يسمح
باستعمال ماء الشرب وصابون الغسيل أو مادة منظفة والشطف باملاء اجلاري .ولكن هذه الطريقة غري مفضلة.
 -6-6يف حالة األدوات املصممة لالستخدام ملرة واحدة فقط ينبغي إتالفها بعد ذلك حتى ال يعاد استخدامها ثم
التخلص منها .ويف حالة األواني متكررة االستعمال ،يتم تنظيفها عقب كل استخدام بالطريقة املنصوص عليها بالنسبة
لألواني يف الفقرة 5-6
-7-6

جيب االحتفاظ جبميع املعدات واألجهزة يف حالة جيدة من حيث الصيانة وحسن العمل.

القسم السابع  -إعداد األغذية
-1-7

اشرتاطات للمكونات:

جيب أن يقوم كل بائع بالتأكد مما يلي:
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-1-1-7

احلصول على كافة املواد اخلام وغريها من املكونات مبا يف ذلك الثّلج من مصادر معروفة وموثوق بها.

-2-1-7

نضارة وصحة املكونات من أجل احلفاظ على جودة الغذاء وسالمته.

-3-1-7

نقل املكونات بأسلوب مالئم ملنع تعرضها للظروف البيئية وعوامل التلوث والفساد.

 -4-1-7حظر استخدام املضافات الغذائية ما عدا تلك املصرح باستخدامها بشرط مراعاة الكميات املستخدمة منها
واملنصوص عليها يف املواصفات.
 -2-7الطهي والتداول
 -1-2-7يلزم الغسل الوايف للخضروات والفاكهة الطازجة مبا يكفي من ماء الشرب اجلاري سواء أكان سيتم طهيها أم
استهالكها على احلالة اخلام أو الطازجة ،إلزالة امللوثات امللتصقة باألسطح اخلارجية هلا .كما جيب استخدام املاء
الصاحل للشرب يف أية عملية من عمليات النقع.
 -2-2-7حيثما يكون ذلك مناسبا جيب غسل الغذاء اخلام قبل استخدامه يف إعداد الغذاء وذلك لتقليل خماطر
التلوث .حيظر غسل األغذية اخلام مع األغذية األخرى اليت يتم استهالكها طازجة أو نصف مطهيّة.
 -3-2-7جيب أن يتم تداول وختزين وتنظيف وإعداد املكونات الغذائية اخلام يف مكان منفصل عن املكان الذي تتم
فيه عمليات الطهي والعرض والتداول والتقديم ألغذية الشوارع.
 -4-2-7إزالة التجمد :حتتاج قطع اللحم وذبائح الدواجن كبرية احلجم يف الغالب إىل إزالة التجمد هلا قبل طهيها.
لدى إجراء إزالة التجمد كعملية منفصلة عن عملية الطهي ،جيب أن تتم فقط بالشكل التالي:
(ح) داخل الثالجة أو غرفة مشيدة خصيصا إلجراء عملية إزالة التجمد بها ،بدرجة حرارة مستقرة على
درجات مئوية؛
(ط) استخدام فرن امليكروويف فقط يف حالة النقل الفوري للغذاء إىل وحدات الطهي التقليدية كجزء من
عملية الطهي املتواصلة أو حني تتم عملية الطهي املتواصلة كلها داخل فرن امليكروويف.
4

ملحوظة :تشتمل األخطار الناجتة عن عملية إزالة التجمد على حدوث التلوث العرضي من السائل املنفصل من الغذاء
عند إزالة جتمده ما يؤدى إىل منو األحياء الدقيقة على السطح اخلارجي للغذاء قبل بلوغ اجلزء الداخلي من الغذاء
مرحلة إزالة التجمد .جيب القيام باختبار منتجات اللحوم والدواجن اليت تتم إزالة جتمدها بصفة دورية للتأكد من
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االنتهاء من إزالة التجمد متاما قبل القيام بأية خطوة تصنيعية تالية ،أو زيادة الفرتة الزمنية للتجهيز مراعاةً لدرجة
حرارة اللحم.
 -5-2-7يراعى أن تكون كل من درجة حرارة الطهي وفرتته الزمنية كافيتني خلفض أيّ ممرضات قد تكون موجودة يف
الطعام إىل مستويات سليمة.
-6-2-7

يلزم استخدام املاء الصاحل للشرب يف أغراض الشرب وإعداد املشروبات الساخنة والباردة.

 -7-2-7يتم تصنيع الثلج من املاء الصاحل للشرب ،ويلزم تداوله وختزينه بوسائل مناسبة حلمايته من التلوث مع
خضوع األوعية املستخدمة يف نقل وختزين الثلج لالشرتاطات املنصوص عليها بالنسبة ألوعية املاء واملنصوص عليها يف
الفقرة .18-3-2
 -8-2-7حيظر القيام بإعادة تسخني الغذاء إال مرة واحدة فقط .وجتري إعادة تسخني اجلزء من الغذاء الذي سيتم
تقدميه فقط وليس كل الكمية املعدة منه .ويلزم أن يبلغ صلب املادة الغذائية حرارة ال تقل عن  75درجة مئوية وذلك
خالل ساعة واحدة من خروج الغذاء من الثالجة أو من التربيد.
-9-2-7

جيب القيام بغسل األواني واألوعية املستخدمة يف تذوق الطعام عقب كل استخدام مباشرة.

-3-7

تقديم الغذاء
يقوم كل بائع بتطبيق ما يلي:

 -1-3-7على كل بائع يشرتي أغذية مباعة يف الشوارع بهدف تقدميها أو بيعها أن يتأكد من أن تلك األغذية آتية من
مصادر مرخص هلا وموثوق بها.
 -2-3-7ال جيب تداول األغذية املباعة يف الشارع باليدين اجملردتني بل جيب استخدام املالقط أو الشوك أو املالعق
النظيفة أو القفازات اليت تستخدم ملرة واحدة لدى تداول وتقديم وبيع هذه األغذية.
 -3-3-7جيب أن تتمتع مجيع األواني املستخدمة بالنظافة التامة واجلفاف وجيب عدم تداوهلا عن طريق ملس
األسطح واملساحات اليت توضع فيها األغذية.
-4-3-7

االمتناع عن تكديس أو تكويم األطباق املمتلئة بالطعام أثناء العرض أو التخزين أو التقديم.
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-5-3-7
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جيب استخدام مواد تعبئة صاحلة لألغراض الغذائية.

 -6-3-7مينع استخدام األوراق املطبوعة يف تقديم الغذاء بل يقتصر األمر على استخدام رقائق األملونيوم من النوع
املناسب لألغذية أو الورق املشمع أو البالستيك املناسب لألغذية أو أي مواد أخرى مالئمة لالستخدام يف تعبئة وتقديم
الغذاء.
-7-3-7

حيظر النفخ بالفم داخل األكياس ومواد وأكياس التغليف املستخدمة لتلك األغذية.

 -8-3-7توزع مجيع املشروبات املعروضة للبيع داخل عبواتها املغلقة األصلية فقط ،أو باستخدام احلاويات الكبرية
اجملهزة بصنابري خاصة مصنوعة من البالستيك أو أي مادة أخرى صاحلة لألغراض الغذائية .ويتم تغطية تلك
احلاويات الكبرية بواسطة غطاء حمكم مناسب.
 -9-3-7من املستحسن عرض الفاكهة اجملزأة أو األغذية األخرى اليت تستهلك عادة على نفس اهليئة املباعة عليها
داخل وعاء عرض مغلق أو يف خزانة ذات واجهة زجاجية خاصة أو أي وسيلة أخرى مشابهة حلماية الغذاء من
التلوّث.
 -11-3-7حيظر على متداولي األغذية القيام بتداول النقود أثناء تعاملهم مع األغذية .ويف حال تعذر األمر يلزم أن يقوم
متداول األغذية بغسل يديه قبل تعامله مع الغذاء مرة ثانية.
 -11-3-7من الضروري محاية األغذية اجلاهزة لالستهالك واليت يتم تقدميها بصورة متواصلة من التلوث البيئي
باإلضافة إىل حفظها عند درجات احلرارة التالية:
(ي) األغذية اليت يتم تقدميها ساخنة
(ك) األغذية اليت يتم تقدميها باردة
(ل) األغذية اليت يتم تقدميها جممدة

ما فوق  61درجة مئوية
ما دون  5درجات مئوية
 18درجة مئوية حتت الصفر وما دون

 -12-3-7يستخدم مسخن خاص لألغذية لالحتفاظ بدرجة حرارتها عند احلدود املشار إليها يف الفقرة السابقة
(( 11 -3-7أ)) وال يتم استخدامه يف أغراض إعادة التسخني املذكورة يف الفقرة (.)8-2-7
-4-7

الغذاء غري املباع

جيب التخلص يف نهاية كل يوم وبطريقة آمنة من مجيع األغذية املطهية واملشروبات احملضرة غري املباعة
اليت ال ميكن حفظها بالشكل املناسب.
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نقل أغذية الشوارع

 -1-5-7على أغذية الشوارع اليت تستوجب نقلها إىل أماكن البيع/املتاجر أن توضع داخل حاويات نظيفة ومغطاة
وحممية جيداً لتكفل محايتها من التلوث.
 -2-5-7جيب التأكد من نظافة أية عربة مستخدمة يف نقل األغذية ومن كونها يف حالة تشغيل جيدة وجمهزة مبا
يتالءم مع االحتياجات واالشرتاطات اخلاصة بتهيئة احلماية الكافية للغذاء أثناء نقله ضد التلوث البيئي.
 3-5-7ينبغي نقل األغذية القابلة للتلف يف ظروف ميكن فيها التحكم يف درجة احلرارة.
 -4-5-7مينع نقل أغذية الشوارع مع األغذية اخلام ومكوناتها واحليوانات واملواد السامة أو أية مواد ميكن أن أخرى
تسبب تلوث األغذية.
-6-7

ختزين األغذية

 -1-6-7ينبغي االحتفاظ بالغذاء ،يف مجيع األوقات ،نظيفا وخاليا من التلوث باإلضافة إىل محايته على حنو مالئم
من اآلفات والتلوث البيئي مع ختزينه عند درجة حرارة مناسبة.
 -2-6-7ينبغي وضع وترتيب األغذية سريعة التلف بأسلوب ال يعرضها للتلوث عن طريق مالمستها لألغذية اخلام
وأغذية احليوانات األليفة أو املواد السامة أو أية مادة أخرى تسبب التلوث .وينبغي ختزين الكميات الكبرية من تلك
األغذية سريعة التلف يف حاويات أو أوعية نظيفة حتت حرارة مضبوطة .وينبغي تداول الكميات املعروضة للبيع أو
املقدمة للجمهور بصفة مستمرة طبقا لالشرتاطات املوضحة يف الفقرة (.)11-3-7
 -3-6-7ينبغي االحتفاظ باملكونات الغذائية اجلافة وختزن يف عبوتها األصلية التجارية أو يف عبوات أخرى مناسبة
مصممة حبيث متنع امتصاص الرطوبة مع وضع بطاقات خاصة عليها.
-4-6-7

ينبغي ختزين األغذية غري سريعة التلف يف حاويات أو خزانات نظيفة وحممية ومغلقة ملنع التلوث العرضي

باآلفات.
 -5-6-7جيب ختزين الكميات الكبرية من األغذية اخلام اليت تشمل البقول املنبتة والرطبة واملطحونة ،واحلبوب
والدرنات املطحونة والرطبة ،بإتباع االشرتاطات الواردة يف الفقرتني  2-2-7 ،1-2-7ويتم ذلك يف أوان مستقلة نظيفة
ومن املستحسن وضع تلك األواني املعبأة يف صندوق الثلج أو الثالجة أو اجملمدات ملنع فسادها.
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 -6-6-7حيظر تعبئة الثالجات والربادات بأكثر من محولتها املناسبة مع احلفاظ على درجات حرارة عند
 4درجات مئوية كحد أقصىللربادات و 18درجة حتت الصفر أو أقل للثالجات.
 -7-6-7يراعى عند إنشاء األماكن املستخدمة لتخزين األغذية مثل الدواليب واخلزانات واألرفف تيسري تنظيفها ملنع
غزو األغذية باآلفات.
جيرى ختزين الكميات الكبرية من األغذية بأسلوب منظم يسهل تهويتها وفحصها واكتشاف اآلفات فيها.
من الضروري القيام بتخزين األغذية وتداوهلا بعيدا عن السموم واملواد السامة والضارة والعاطبة.

-8-6-7
-9-6-7
-11-6-7

يطبق مبدأ "الداخل أو ًال خيرج أوالً" يف عملية دوران وتعاقب املخزون.

 -11-6-7جيب فحص تاريخ الصالحية املدوّن على كل عبوة غذاء قبل استخدامه ،مع االمتناع عن بيع أو استخدام
أية مادة غذائية بعد انتهاء فرتة صالحيتها.
القسم الثامن  -مراكز أغذية الشوارع
االشرتاطات العامة

-1-8

على مجيع الباعة يف مراكز أغذية الشوارع االلتزام بكل األحكام املذكورة يف اللوائح املعتمدة رمسيا واملطبقة على
باعة أغذية الشوارع.
املوقع والتصميم واإلنشاءات واملرافق

-2-8

 -1-2-8يلزم احلصول على موافقة أو تصريح مسبق صادر من السلطات املختصة على اختيار املوقع املناسب ملراكز
أغذية الشوارع مع مراعاة األحكام الواردة يف القسم  1-5اخلاصة باملوقع يف هذه اخلطوط التوجيهية.
-2-2-8

جيب أن تتوافر الشروط التالية يف تصميم مركز أغذية الشوارع

(م) املوافقة واملراجعة املسبقة من قبل السلطات املختصة.
(ن) توفر مساحات كافية ومناسبة للمتاجر والعربات وصناديق العرض وأماكن إعداد وتداول وختزين وتقديم
وبيع األغذية.
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السماح بالتدفق املنظم للمواد والبضائع عند دخوهلا وخروجها من املركز ما يؤدي إىل منع وتقليل الطرق
العديدة لتلوث األغذية.
وجود أماكن مناسبة للمرافق اخلاصة بالزبائن مثل دورات املياه وأماكن غسيل األيدي وأماكن تناول
الطعام ،وجيب وضع هذه األماكن وترتيبها بأسلوب مناسب مينع تلوث األغذية.
توفر مساحات وأماكن كافية ومناسبة لتخزين الفضالت الصلبة وتنظيف وغسيل وتطهري األواني
واآلالت واألجهزة.
توافر التهوية املالئمة إلزالة الروائح الكريهة والغازات الضارة وأدخنة وقود الطهي وأية مواد أخرى
كريهة الرائحة تنتقل عن طريق اهلواء ،باإلضافة إىل توافر مصدر مناسب للهواء النقي باستمرار ليتمكن
القائمون بالعمل وزوار املراكز من القيام بكافة أنشطتهم مثل تشغيل اآلالت واألجهزة واملعدات
املستخدمة يف إعداد وتداول وختزين وتقديم وبيع األغذية.
توافر مصدر مائي لإلمداد بكميات وفرية من املاء الصاحل للشرب ،مع توافر هذا املاء حتت ضغط مناسب
ودرجة حرارة مالئمة باإلضافة إىل وجود تسهيالت كافية لتخزين املاء (عند الضرورة) وتوزيعه وتوافر
احلماية الكافية املناسبة ضد التلوث.
التزويد مبصدر كهربائي قوى مناسب وكاف لقيام الباعة داخل املركز بكافة أنشطتهم مثل تشغيل
اآلالت واألجهزة والعدة املستخدمة يف إعداد وتداول وختزين وتقديم وبيع األغذية.

ملحوظة :من الضروري القيام بأخذ عينات من املاء بصفة منتظمة ،ولكن يعتمد عدد العينات املسحوبة على مصدر املياه
وكيفية استخدامها ،فمثال ،أخذ عينات كبرية من املصادر اخلاصة للمياه باملقارنة باملصادر العامة ،يلزم استخدام الكلور
أو أي مطهر آخر مالئم .وفى حالة استخدام الكلور .جيب إجراء اختبار كيماوي يومي لتحيد كمية الكلور املوجودة يف
املاء .ويستحسن أن تكون نقطة أو مكان أخذ العينة هي نفسها نقطة أو مكان االستخدام ،ويف بعض األحيان يكون من
املفيد سحب العينة عند مكان وصوهلا ودخوهلا إىل املنشأة.
 -3-2-8جيب إنشاء مراكز أغذية الشوارع بأسلوب مالئم مع استخدام املواد املعتمدة من السلطات املختصة ووضع
األحكام الواردة يف فقرة "اإلنشاءات" الواردة يف هذه اخلطوط التوجيهية يف االعتبار وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن
تستوفى هذه املراكز ما يلي:
(ش)
(ت)
(ث)
(خ)

أرضيات مرصوفة بالسرياميك جيد اللصق أو بالقطران ومزودة بوسائل صرف جيدة للتخلص من املياه
الزائدة وتسهيل عملييت التنظيف والتطهري.
جدران أو فواصل معاملة بأسطح ملساء غري ماصة قدر اإلمكان مثل السرياميك وذلك بغرض تسهيل
التنظيف والتطهري.
أسقف معاملة مبواد ناعمة غري منفذة قدر اإلمكان لسهولة التنظيف.
مصدر إضاءة صناعي كاف موضوع بشكل مالئم لتسهيل عمليات إعداد وتداول وختزين وتقديم وبيع
الغذاء جلميع الباعة داخل املركز.
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(ذ) التزويد مبداخن لألخبرة وعوادم للوقود فوق أماكن الطهي للتمكن من إزالة غازات الطهي والوقود
ومجيع األخبرة واألدخنة من داخل املركز إىل اهلواء الطلق.
(ض) التزويد مبرافق لغسل اآلالت واملعدات واألواني واألوعية وغريها مع اإلمداد مبصادر املياه الساخنة
والباردة اجلارية الصاحلة للشرب ،وأحواض النقع والغسيل املزودة بالصرف املناسب إىل اجملاري أو
شبكة الصرف العامة ،واملنظفات الصناعية وحماليل التطهري لضمان توفري الشروط الصحية املالئمة
والنظافة التامة للباعة داخل املركز؛
(أ أ) واالمتثال ألي شرط آخر تتطلبه السلطة املعنية فيما يتعلق بإنشاءات مراكز أغذية الشوارع.
-3-8

النفايات الصلبة والسائلة

-1-3-8

تطبيقا ملا سبق ذكره عن التخلص من النفايات السائلة ،يلزم توافر ما يلي يف هذه املراكز:

(ب ب) التزويد بنظام كفوء للتخلص من الفضالت السائلة سواء أكان ذلك بشكل مركزي أم فردي لكل بائع
باملركز بعد اعتماد تلك األنظمة بواسطة السلطة املختصة ،كما جيب أن يتوافر بهذه األنظمة السعة
والتصميم املالئمان للتخلص من الفضالت السائلة يف أعلى كمياتها أو ذروة مستوياتها أثناء قيام الباعة
بأنشطتهم داخل املركز.
(ج ج) احلفاظ على حسن عمل نظام صرف النفايات السائلة.
(د د) التأكد من أن نظام التخلص من النفايات يفضي إىل نظام صرف للسوائل حيظى مبوافقة السلطة املختصة
وقادر على نقل النفايات املائية بعيدا عن املركز؛
(هـ هـ)استيفاء مجيع الشروط األخرى للسلطة املختصة اليت تتعلق بنظام التخلص من الفضالت السائلة.
 -2-3-8فيما يتعلق بالتخلص من الفضالت الصلبة ،جيب أن تشتمل مراكز أغذية الشوارع على نظام كفوء للتخلص
من تلك الفضالت تتوافر به مجيع الشروط اليت تتطلبها السلطة املختصة واليت تشمل:
(أ) ضم أو إضافة مساحة كافية مناسبة ومستقلة للمركز لتخزين الفضالت الصلبة حبيث تكون على مسافة
مالئمة من أماكن إعداد وختزين وتداول وتقديم وبيع األغذية ملنع تلوثها.
(ب) عدد كاف من احلاويات املصممة واملصنعة من مادة مقاومة للماء لتالئم عملية ختزين الفضالت الصلبة
بها مع تزويدها بغطاء حمكم الغلق ،وجيب أن يتالءم حجم احلاويات مع كمية النفايات الصلبة
الناجتة عن نشاط الباعة اليومي .كما يلزم تبطني احلاويات مبواد تبطني مناسبة أو أوعية داخلية
الحتواء الفضالت وتسهيل عملية تداوهلا عندما حيني التخلص منها.
(ج) يتم التخلص من النفايات والفضالت مرة يف اليوم أو أكثر يف بعض األحيان ،فتنقل من مراكز أغذية
الشوارع إىل:
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()1

صناديق القمامة العامة املصممة واملعتمدة من الوكاالت اخلاصة خبدمات القمامة واملعدة لالستخدام
وجتميع الفضالت الصلبة بها
أو أماكن خاصة معتمدة توضع فيها الفضالت الصلبة بأسلوب صحي.
أو وسائل أخرى للتخلص من الفضالت الصلبة معتمدة ومصرح بها من قبل السلطات املختصة.
التفتيش الدوري والروتيين ألماكن رمي الفضالت الصلبة للتأكد من خلوها من مالجئ اآلفات مع
أخذ مجيع االحتياطات العملية الستبعاد ومنع حدوث إعادة الغزو باآلفات.

()2
()3
(د)

(هـ) استيفاء أي اشرتاطات أخرى للسلطة املختصة بشأن التخلص من الفضالت الصلبة.
-4-8

مرافق العمالء الصحية

جيب أن تزود مراكز أغذية الشوارع بدورات املياه الالزمة الستخدام الباعة واملوظفني والزبائن مع مراعاة إنشاء
تلك الدورات يف أماكن مناسبة حبيث تكون منفصلة لكل جنس على حدة وبعيدة عن أماكن إعداد وتداول وختزين
وتقديم وبيع األغذية ملنع تلوثها .وجيب التأكد من مطابقة دورات املياه جلميع الشروط املعتمدة من السلطة املختصة
وعلى األخص ما يلي:
(أ) أن تكون ذات جدران ملساء مكسوّة بالسرياميك تصل حتى ارتفاع مرتين على األقل.
(ب) أن تتمتع بالنظافة وباخللو من الروائح الكريهة مع تزويدها بنظام صرف صحي مناسب.
(ج) أن تتوافر فيها اإلضاءة والتهوية اجليدتني مع القيام بتنظيفها وتطهريها بصفة دورية باإلضافة إىل
االهتمام بصيانتها حبيث تكون يف حالة عمل جيدة.
(د) أن حتتوي على مرافق لغسل األيدي وجتفيفها مع تزوديها بالكميات املناسبة من الصابون ومواد
التنظيف والتجفيف األخرى.
(هـ) وجود ملصقات إلرشاد الباعة واملوظفني إىل ضرورة قيامهم بغسيل أيديهم عقب كل استخدام لدورات
املياه وقبل استئناف العمل.
(و) تزويد أبواب دورات املياه بأجهزة الغلق الذاتي.

