
 

في إطار االحتفال باليوم العالمي الثاني لسالمة الغذاء والذي وافق السابع من يونيو الجاري وتم االحتفال 

الغذاء مسألة تهم الجميع " نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل إلكترونية به عالميا تحت شعار " سالمة 

 حول النظام اإللكتروني لتسجيل المواد الغذائية ودوره في ضمان سالمة األغذية.

يشار الى ان وزارة الصحة العامة / إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية قد استحدثت هذا النظام قبل  

 45شركة عاملة في دولة قطر باستخدامه لتسجيل ما يزيد على  700لعام وقامت حوالي العام ونصف ا

ألف منتج غذائي. يأتي ذلك ضمن خطط وزارة الصحة في تطوير منظومة الرقابة على األغذية خاصة 

 المستوردة.

شركة مستوردة او مصدرة لألغذية وقد تم حضور عدد كبير منها  400سجل في الورشة ما يزيد عن 

 الورشة التي نظمت على يومين احدها باللغة العربية واألخر باللغة اإلنجليزية. لهذه

تم خالل الورشة مناقشة أهمية التسجيل كأحد أهم المبادئ االستراتيجية الحديثة لضمان سالمة األغذية 

ية وإجراءات التسجيل ومتطلباته وأهميته في بناء نظام الكتروني حديث للرقابة على األغذية المحل

 والمستوردة. كما تم خالل الورشة اإلجابة على عشرات االستفسارات الواردة حول التسجيل.

 وقالت السيدة وسن عبداهلل الباكر، مدير إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة: 

خالل الفترة الماضية مع إنشاء إن منظومة الرقابة الغذائية في وزارة الصحة العامة شهدت تطورًا كبيرًا 

منظومة تواصل واسعة وفعالة مع الشركات والمنشآت الغذائية واستحداث أنظمة وتطبيقات الكترونية 

كأنظمة التسجيل وتبادل الشهادات الكترونيا والدفع االلكتروني، وتطوير صفحة إدارة سالمة األغذية 

صحة العامة لتضم عشرات األدلة والتعاميم واالرشادات والصحة البيئية على الموقع اإللكتروني لوزارة ال

 والنماذج الرسمية واالعالنات المختلفة حول متطلبات سالمة الغذاء.

تعد إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية احد الشركاء الرئيسين للهيئة العامة للجمارك في تحقيق األهداف 

 ن جهة وتسهيل حركة التجارة من جهة أخرى.المشركة في ضمان اعلى مستوى من سالمة الغذاء م

%  19بيانات جهات القيد وشكلت ما نسبته  2019تصدرت عدد بيانات األغذية المستوردة خالل العام 

بيان. كما تصدر قسم صحة المنافذ ومراقبة  357ألف و 133من عدد البيانات الواردة الكلية بمقدار 



وحصل القسم على جائزة أسرع جهة قيد للسنة الثانية على  األغذية جهات القيد من حيث سرعة اإلنجاز

 التوالي.


