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 ًّ ثبٍّٗ.. إٌى هٚػ أثً اٌطب٘وح هؽّٗ هللا.إٌى ِٓ الزوْ اٍ

 .ثو٘بإٌى اٌٛاٌلح اٌغبٌٍخ ؽفظٙب هللا ٚأػبًٕٔ ػٍى 

 إٌى أفً اٌؾجٍت اٌلوزٛه أٍبِخ ٚأفٛارً اٌغبٌٍبد هػبُ٘ هللا.

 إٌى أػّبًِ ٚػّبرً األفبضً ؽفظُٙ هللا.

 إٌى ىٚعزً اٌؾجٍجخ ٚأثٕبئً لوح ػًٍٕ ٍٍف اٌلٌٓ ٚأٍبِخ ِٚوٚح.

ػًٍّٕ ؽوفبً، ٚأفن ثٍلي ٚأِلًٔ ثبٌؼْٛ فً ٍجًٍ رؾظًٍ إٌى وً ِٓ 

 اٌؼٍُ، ٚاٌّؼوفخ.
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 شكر وتقدير
 

"َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل 
 (91َضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن" )النمل: َصاِلًحا تَ رْ 

 
 لك كنت أعرؼ فكؽ الشكر منزلة        أعمى مف الشكر عند اهلل في الثمف
 إذان منحتكيا مني ميذبةن                 حذكان عمى حذك ما أكليت مف حسف

 
لي عممان، أك أفادني بتجربة، أك قدـ لي نصحان  لذلؾ أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف لكؿ مف أسدل

 كذلؾ مف باب رد اإلحساف باإلحساف لما بذلكه مف جيكد طيبة.
 

كأخص بالشكر الجزيؿ أستاذم الفاضؿ الدكتكِر كسيـ اليابيؿ ، لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ، 
كأتحفني بكافر مبلحظاتو كعظيـ فقد كجدتو نعـ المعمـ كالناصح، كالذم منحني مف كقتو كجيده الكثير 
 عممو، كالشكر مكصكؿ لجميع أساتذتي األفاضؿ في كمية التجارة .

 
كالدكتكر ياسر الشرفا لتفضميما بقبكؿ  كفيؽ األغا كأتقدـ بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتكر

 مناقشة ىذه الرسالة .
 

عمـ ككقفت بجانبي دكمان، إلى أعمامي كعماتي كيمتد الشكر أيضان لعائمتي الغالية التي شجعتني عمى ال
األفاضؿ حفظيـ اهلل، كأتكجو بالشكر أيضَا لزمبلء الدراسة كأصدقائي األعزاء الذيف سعدت بصحبتيـ 

خراجيا إلى النكر ، جعمو اهلل في ميزاف حسناتكـ .  كلكؿ مف تعاكف معي في إتماـ ىذه الرسالة كا 
 

 الباحث                                                                               
 
 
 
 
 



  ٖ 

 قائمة المحتويات
 

رقـ  الموضوع ـ
 الصفحة

 ب االستيبلؿ 1
 ج اإلىداء 2
 د شكر كتقدير 3
 ق قائمة المحتكيات 4
 ط قائمة الجداكؿ 5
 ؾ قائمة األشكاؿ 6
 ؿ ممخص الدراسة بالمغة العربية 7
 ـ النجميزيةممخص الدراسة بالمغة ا 8

 الفصؿ األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 2 مقدمة 1.1
 3 مشكمة الدراسة 2.1
 4 أىمية الدراسة   3.1
 5 أىداؼ الدراسة 4.1
 5 أسئمة الدراسة 5.1
 5 متغيرات الدراسة 6.1
 6 فرضيات الدراسة 7.1
 6 منيجية الدراسة  8.1

 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 األوؿ: مفيـو نظاـ الرقابةالمبحث 
 9 مقدمة 1.1.2
 10 مفيـك الرقابة 2.1.2
 10 أغراض الرقابة 3.1.2
 11 مستكيات الرقابة 4.1.2



  ٚ 

 12 أساسيات الرقابة 5.1.2
 12 أنكاع الرقابة 6.1.2
 15 مراحؿ العممية الرقابية 7.1.2
 17 كسائؿ الرقابة 8.1.2
 18 سمات نظاـ الرقابة الفعاؿ 9.1.2
 23 مقاكمة الرقابة كسبؿ التغمب عمييا 10.1.2

 المبحث الثاني
 الرقابة الغذائية

 26 مقدمة 1.2.2
 26 اإلطار القانكني المنظـ لقطاع األغذية في فمسطيف 2.2.2
 29 اإلطار المؤسسي المشرؼ عمى قطاع األغذية في فمسطيف 3.2.2
لمعابر كاألنفاؽ في قطاع كاقع الرقابة عمى األغذية المستكردة عبر ا 4.2.2

 غزة
32 

 33 كاقع الرقابة عمى األغذية المصنعة محميان في قطاع غزة 5.2.2
 المبحث الثالث

 بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة والرقابة عمى األغذية فييا
 35 بمدية غزة 1.3.2
 42 بمدية جباليا النزلة 2.3.2
 45 بمدية بيت الىيا 3.3.2
 47 نكفبمدية بيت حا 4.3.2
 49 بمدية أـ النصر 5.3.2

 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 53 مقدمة 1.3
 53 الدراسات المحمية 2.3
 56 الدراسات العربية 3.3
 58 الدراسات األجنبية 4.3
 61 التعميؽ عمى الدراسات السابقة 5.3

 



 ى  

 الفصؿ الرابع
 اإلطار العممي لمدراسة

 المبحث األوؿ: منيجية الدراسة
 65 مقدمة 1.1.4
 65 منيج الدراسة 2.1.4
 66 مجتمع الدراسة 3.1.4
 66 عينة الدراسة  4.1.4
 66 أداة الدراسة 5.1.4
 67 صدؽ االستبانة 6.1.4
 74 ثبات االستبانة 7.1.4
 76 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 8.1.4

 المبحث الثاني
 تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 79 مقدمة 1.2.4
 79 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية 2.2.4
 84 اختبار فرضيات الدراسة 3.2.4

 الفصؿ الخامس
 النتائج والتوصيات

 100 مقدمة 1.5
 100 نتائج الدراسة 2.5
 101 تكصيات الدراسة 3.5
 102 دراسات مقترحة 4.5

 المراجع
 103 المراجع العربية 1
 103 الكتب 1.1
 103 الرسائؿ العممية 2.1
 103 الدكريات كاألبحاث 3.1
 104 التقارير 4.1
 104 المقاببلت 5.1



 ػ  

 105 المكاقع االلكتركنية 6.1
 105 المراجع األجنبية 2
 105 الكتب 1.2
 106 الرسائؿ العممية 2.2
 106 األبحاث كالتقارير 3.2

 المالحؽ
 107 ة بأسماء المحكميف( : قائم1ممحؽ رقـ ) 1
 108 (: االستبانة في صكرتيا األكلية2ممحؽ رقـ ) 2
 113 (: االستبانة في صكرتيا النيائية3ممحؽ رقـ ) 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ط  

 قائمة الجداوؿ
 

 رقـ الصفحة عنواف الجدوؿ رقـ الجدوؿ
 41 زةأىـ األعماؿ التي قاـ بيا قسـ الرقابة عمى األغذية ببمدية غ (1.2)
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االلتزاـ بالمعايير  (1.4)

 الدكلية لمرقابة عمى األغذية" كالدرجة الكمية لممجاؿ
68 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " مدل دعـ اإلدارة  (2.4)
العميا كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية "كالدرجة الكمية 

 لممجاؿ

69 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تدريب العامميف  (3.4)
 لمقياـ بالمياـ الكظيفية" كالدرجة الكمية لممجاؿ

70 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " مدل التعاكف بيف  (4.4)
البمدية كالمؤسسات الحككمية كالشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ 

األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف" كالدرجة  لمرقابة عمى
 الكمية لممجاؿ

71 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االلتزاـ بتكفير  (5.4)
القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية " 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ

72 

تكفير الكسائؿ  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (6.4)
كاإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذية " 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ

73 

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة  (7.4)
 كالدرجة الكمية لبلستبانة

74 

 75 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة (8.4)
 76 كزيع الطبيعينتائج اختبار الت (9.4)
 79 تكزيع أفراد العينة حسب الجنس (10.4)
 80 تكزيع عينة الدراسة حسب العمر (11.4)
 81 تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي (12.4)
 82 تكزيع عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة (13.4)



 ي  

 83 تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي (14.4)
( لكؿ فقرة مف فقرات .Sigكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ)المت (15.4)

 مجاؿ" االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية"
85 

( لكؿ فقرة مف فقرات .Sigالمتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (16.4)
مجاؿ" مدل دعـ اإلدارة العميا كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى 

 األغذية"

87 

( لكؿ فقرة مف فقرات .Sigكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ )المت (17.4)
 مجاؿ" تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ الكظيفية"

89 

( لكؿ فقرة مف فقرات .Sigالمتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (18.4)
مجاؿ" مدل التعاكف بيف البمدية كالمؤسسات الحككمية كالشرطية 

غذية بما يضمف صحة لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى األ
 المستيمكيف"

91 

( لكؿ فقرة مف فقرات .Sigالمتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (19.4)
مجاؿ" االلتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة 

 كجكدة األغذية "

93 

( لكؿ فقرة مف فقرات .Sigالمتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (20.4)
لكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف مجاؿ" تكفير ا
 جكدة األغذية" 

95 

( لجميع فقرات .Sigالمتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (21.4)
 االستبياف

97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ن  

 قائمة األشكاؿ
 

 رقـ الصفحة عنواف الشكؿ رقـ الشكؿ
 16 مراحؿ العممية الرقابية (1.2)
 19 نظاـ الرقابة (2.2)
 80 تكزيع افراد العينة حسب الجنس (1.4)
 81 تكزيع عينة الدراسة حسب العمر (2.4)
 82 تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي (3.4)
 83 تكزيع عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة (4.4)
 84 تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي (5.4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي  

 ممخص الدراسة
 

الدراسة إلى التعرؼ عمى تقييـ مدل فعالية نظاـ الرقابة عمى األغذية المتبع في بمدية غزة  ىدفت
كبمديات شماؿ غزة )بمديات جباليا النزلة كبيت الىيا كبيت حانكف كأـ النصر( مف خبلؿ محاكر 

 اإلدارة العميامدل دعـ ، ك ةااللتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة األغذيالدراسة األساسية كالمتمثمة في )
مدل التعاكف بيف ، ك تدريب العامميف لمقياـ بمياميـ الكظيفية، ك كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية

البمدية كالمؤسسات الشرطية كالحككمية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة 
تكفير ، ك الخاصة بسبلمة كجكدة األغذيةااللتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح ، ك المستيمكيف

(، كما كاستعرضت الدراسة مفيكـ الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذية
الرقابة اإلدارية ثـ الرقابة الغذائية كصكالن إلى تقييـ نظاـ الرقابة عمى األغذية في البمديات تحديدان كآلية 

 عمميا.
 

منيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة، التي طبقت عمى عينة عشكائية طبقية مف كاعتمد الباحث ال
( شخصان، 60العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية في بمديات غزة كشماليا كالبالغ عددىـ ما يقارب )

دىا ( استبانة كتـ استردا50كاعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تـ تكزيع )
 اإلحصائي. SPSSجميعان، كمف ثـ تـ إدخاؿ البيانات عمى الحاسكب كتحميميا باستخداـ برنامج 

 
كقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج كالتي كاف مف أىميا: أف البمديات تمعب دكران ىامان في الرقابة 

بمديات ككزارتي عمى األغذية، كأف البمديات الخمس يكجد بينيا كبيف مباحث التمكيف كشرطة ال
االقتصاد كالصحة تعاكف كثيؽ فيما يخص الرقابة عمى األغذية، كأف العامميف في مجاؿ مراقبة 

األغذية يمتزمكف بالمكائح كالقكانيف التي تخص عمميـ كالتي تضعيا اإلدارة، كأف ىذه المكائح كالقكانيف 
ت مع المجتمع المحمي فيما يخص تتكافؽ إلى حد كبير مع المعايير الدكلية. كذلؾ تتعاكف البمديا

، ككذلؾ خمصت الدراسة إلى كجكد رقابة االرقابة عمى الغذاء مف خبلؿ استقباؿ الشكاكل كمعالجتي
 كقدر كاؼ مف المسائمة كالشفافية مف قبؿ إدارة تمؾ البمديات لمعامميف في مجاؿ الرقابة عمى األغذية.

 
يادة فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في كقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات بيدؼ ز 

البمديات، كالتي كاف مف أىميا العمؿ عمى االرتقاء بالطكاقـ المسئكلة عف الرقابة عمى األغذية مف 
خبلؿ كرش العمؿ كالتدريب المناسب كتكفير االمكانيات كالتحفيز المادم كالمعنكم، ككذلؾ التكاصؿ 

ككذلؾ مع المؤسسات الدكلية كالمحمية الخاصة كالحككمية   ةرجيمع البمديات األخرل المحمية أك الخا
 بيدؼ التطكير كزيادة فاعمية نظاـ الرقابة المتبع.
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Abstract 
 

This study aims to assess the efficiency and effectiveness of the food control system 
which is adopted by Gaza municipality and the municipalities of north Gaza (Jabalia Al 
Nazla, Beit Lahia, Beit Hanoun and Um Al Nasser municipalities) through  comparing the 
attributes of such system against the baseline criteria (compliance with the international 
standards of food control, level of support of higher management structures and their 
follow-up of food control procedures, training of personnel to enable to them to carry out 
their functions, the degree of cooperation between the municipality and police and 
government authorities to adopt the best methods of food control and protect the health 
of consumers, commitment to enacting laws, regulations and directives in regard to food 
quality and safety, and delivery of means and potentials required for the activation of 
food control and food quality assurance). The study also explored the concept of 
administrative control and food control and concluded with an assessment of the food 
control system and its mechanisms in the municipalities. 
 
The researcher adopted the descriptive analytical approach in conducting the study, 
which was applied to a stratified random sample of the food control personnel of the 
municipalities of Gaza and north of Gaza, the sample population included approximately 
60 respondents. The researcher used a questionnaire as an essential tool for data 
collection, and (50) questionnaires were provided and collected, afterwards the data has 
been entered into the computer and analyzed using SPSS statistical tool. 
 
The study concluded with an array of results, the most important of which were as 
follows: the municipalities play a significant role in food control; there is a strong 
cooperation among these five municipalities, the municipalities police and the ministries 
of economy and health in regard to food control; the food control personnel comply with 
the relevant laws and regulations set out by the management structures; and these laws 
and regulations conform to international standards.   The municipalities also cooperate 
with the local community in regard to food control by receiving and processing 
complaints. The study also concluded with the conception that the management 
structures of these municipalities perform control functions and demonstrate adequate 
levels of accountability and transparency in handling and supervising the food control 
personnel. 
 
The study proposed a set of recommendations to raise and improve the effectiveness of 
the food control system of the municipalities, the most important of which included 
working on promoting the work teams which are responsible for food control by engaging 
them in workshops and appropriate training and providing them with the potentials and 
moral and physical motivation, the recommendations also highlighted the need to 
communicate with the municipalities locally and abroad and international and local 
organizations, whether private or governmental, to better develop and raise the 
efficiency and effectiveness of the existing food control system. 
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 :مقدمة 1.1
لحماية صحة المستيمكيف  أمر ضركرم الُنظـ الفعالة لمرقابة عمى األغذية في مختمؼ البمداف ىي

المنتجات الغذائية العالمية في الكقت الحاضر التزامات كبيرة  كضماف سبلمتيـ. كتفرض بيئة تجارة
ُتطبؽ كتُنفذ  البمداف المستكردة كالمصدرة حتى ُتعزز ُنظـ الرقابة عمى األغذية لدييا كحتى عمى كؿ مف

كقد أصبح المستيمككف ييتمكف اىتمامان ، األخطار دان إلى تقييـاستراتيجيات لمرقابة عمى األغذية استنا
 إنتاج األغذية كتجييزىا كتسكيقيا، كتتزايد مطالباتيـ بأف تتحمؿ الحككمات غير مسبكؽ بطريقة

كثير مف البمداف تككف الرقابة عمى  كفي .مسؤكلية أكبر لحماية المستيمؾ كضماف سبلمة األغذية
كبسبب تعدد جيات االختصاص كبسبب نقاط الضعؼ في  التشريعات األغذية ضعيفة بسبب كثرة

 .(2013المكقع االلكتركني لمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،) الرقابة كالرصد كاإلنفاذ
كمعرفة  لمتبعة عمى األغذيةمدل فعالية إجراءات الرقابة ا تقييـفي ىذه الدراسة إلى  كيسعى الباحث 

كخاصة أف قضية الغش في األغذية كالمحـك  تحديدان في البمديات، رقابة المتبعالثغرات في نظاـ ال
الطازجة عمى كجو الخصكص أضحت قضية عالمية يتـ تداكليا في كسائؿ اإلعبلـ كخاصة بعد إثارة 
القضية التي طرحت مؤخرَا في بريطانيا عندما تـ اكتشاؼ حاالت استبداؿ لحكـ البقر بمحكـ الخيكؿ 

 ة الغش في لحـك األسماؾ التي أثارتيا جمعيات حماية المستيمكيف في الكاليات المتحدةككذلؾ قضي
 .(2013)الجزيرة نت، 

شأف  كما كتيدؼ الدراسة لمخركج بخطكط تكجييية كتكصيات بشأف الرقابة عمى جكدة األغذية كمف 
الرقابة عمى األغذية  ُنظـ ىذه الخطكط التكجييية أف تساعد السمطات عمى اختيار أنسب الخيارات في

أف ىذه الدراسة ستساعد كثيران كؿ مف أصحاب  كما  .نفاذشريع كالبنية األساسية كآليات المف حيث الت
المزارعيف كأم مجمكعات أك أم رابطات أخرل تؤثر في المستيمكيف ك  المصمحة كمنيـ مجمكعات

في عمى الرقابة عمى األغذية كلعؿ أبرز المؤسسات التي تعمؿ . السياسة الكطنية في ىذا المجاؿ
ىي البمديات. حيث ستساعد الدراسة البمديات في زيادة فعالية نظـ الرقابة المتبعة مف قبميا فمسطيف 

 عمى األغذية مف خبلؿ مجمكعة مف النتائج كالتكصيات.
كقد حث ديننا الحنيؼ عمى عدـ الغش كالتي مف أخطرىا الغش في الغذاء ففي الحديث الذم ركاه 

صمى اهلل عميو كسمـ مر  مـ حّذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف الغش كتكّعد فاعمو، كذلؾ أف النبيمس
قاؿ: « ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟ » فقاؿ:  .عمى ُصبرة طعاـ فأدخؿ يده فييا فنالت أصابعو بمبلن 

« فميس مني  أفبل جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس؟ مف غش » :أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل. قاؿ
كىذا فيو تحذير صريح مف «.  ليس منا مف غشنا» كفي ركاية « غشنا فميس منا  مف» كفي ركاية 

 الغش بأنكاعو كخصكصَا الغش في الغذاء.
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 اسة:مشكمة الدر  2.1
تعتبر جكدة األغذية المصنعة كالمحكـ الطازجة مف القضايا الممحة التي تيـ المستيمكيف كالحككمات 

عمى حد سكاء لما ليا مف عبلقة مباشرة بالصحة العامة كارتباطيا أيضان باالقتصاد مف كالمؤسسات 
خبلؿ التجار كأصحاب المصالح الذيف يعممكف في مجاؿ األغذية بشكؿ عاـ. لذلؾ فإف الرقابة عمى 

كالتجار. كمف ىنا برزت الحاجة  يفاألغذية بحاجة إلى نظاـ جيد كفعاؿ لحماية كؿ مف المستيمك
يجاد اآللياتلدرا  .األفضؿ لتفعيميا كزيادة كفاءتيا سة النظـ المتبعة في ىذا المجاؿ كا 

أزمة الثقة بيف المستيمكيف األكركبييف كأنظمة كأجيزة  كتبرز أىمية المكضكع في الكقت الحاضر بعد
في فضيحة بيع لحـ الخيكؿ عمى أنيا لحكـ أبقار كالتي بدأت  بعد الرقابة عمى األغذية في بمدانيـ

 .(2013)الجزيرة نت،  بريطانيا كامتدت إلى فرنسا كعدد مف دكؿ أكركبا
حيث رفض تجار لحـك  ،اتيامات كنفي ليا كتيديدات برفع دعاكل قضائية ترددت في أكركباحيث 

منتجات لحـك  كـ الخيكؿ التي اكتشفت فيبشأف لح تيـجزئة كحككمات الكشركات مصنعة كتجار ت
االتيامات مع سحب المزيد مف  كالمسئكلكففي فرنسا تبادؿ تجار الجممة ف البقر في أنحاء القارة.

المنتجات مف التداكؿ في بريطانيا كألمانيا كالنمسا كالنركيج كداىمت الشرطة مصانع في عدة بمداف 
  كاتيـ االدعاء اليكلندم أحد مكردم المحكـ باالحتياؿ.

لكف األدلة عمى كضع بطاقات تعريؼ  لخيؿؿ لحـ اكلـ ترد أنباء عف إصابة أحد بأمراض مف أك
في حيف أضر الكشؼ عف سكؽ معقد بطكؿ كعرض االتحاد  ،مضممة مكجكدة عمى نطاؽ كاسع

 .(2013)مكقع البكابة اإلخبارم،  األكركبي بثقة األكركبييف في المنتجات الغذائية
متاجر  كافحتينما كتعرضت الحككمات لضغكط لمتحرؾ كتفسير الثغرات في الرقابة عمى الجكدة ب

حارب مف أجؿ البقاء كسط سيؿ مف ت السريعة إلنقاذ سمعتيا كبعضيا كبرل كسبلسؿ مطاعـ لمكجبا
 العناكيف الرئيسية التي تستغؿ شعكرا عاما بالغثياف مف أكؿ لحـ الخيؿ.

كسمطت الحككمات الضكء عمى أف لحـ الخيؿ ال ينطكم عمى مخاطر أك أف مخاطره ال تذكر عمى 
لؤللـ كانت تعطى لخيكؿ رغـ اكتشاؼ أف بعض الذبائح كانت ممكثة بأدكية مسكنة  ،إلنسافصحة ا
في النياية عف  المسئكلةكقالت إف شركات التجزئة ىي  ،يحظر استخداميا لبلستيبلؾ البشرمك  السباؽ

 .(2013)مكقع البكابة اإلخبارم،  التأكد مف أف المنتجات التي تبيعيا مطابقة لممكاصفات المعمنة
فحص لعينات مف منتجات لحكـ األبقار  2501إنيا أجرت  قالت ككالة معايير الغذاء كفي بريطانيا

 ىذه أنشئتقد ك ) حـك الخيؿ تزيد عمى كاحد بالمئةمنيا عف كجكد مستكيات مف ل 29في متاجر كشؼ 
 .(بعد فضيحة جنكف البقر 2001الككالة في عاـ 

عدة  مسئكليف في فأ ـ 2013/2/15ددىا الصادر يكـ ذكرت صحيفة الرياض السعكدية في ع كقد
أف الفضيحة الجديدة تكشؼ عجز المؤسسات   قالكامستيمؾ منظمات أىمية فرنسية تعنى بالدفاع عف ال

الكطنية كاألكركبية التي تعنى بمراقبة سبلمة األغذية عف تطبيؽ القكاعد التي كضعت منذ قرابة عقديف 
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ع". كترمي ىذه القاعدة إلى مراقبة مسار المنتجات الغذائية عبر مختمؼ كأىميا ما يسمى قاعدة "التتب
بيا إلى  بإعداد األطعمة كحفظيا كنقميا كتكزيعيا ككصكالن  مف عممية اإلنتاج كمركران  أم انطبلقان  امراحمي

 سمة المستيمؾ.
ع عبلمة قد تكصمت مع دكؿ االتحاد األكركبي إلى كض بحسب الصحيفة ككانت المفكضية األكركبية

تؤكد أف ىذا المنتج أك ذاؾ مصنكع في االتحاد األكركبي. كىذه العبلمة تضمف بالتالي سبلمة المنتج 
مف الناحية الصحية. كلكف فضيحة لحكـ البقر التي دس فييا لحـ الحصاف تثبت أف االتحاد األكركبي 

 .ممتـز بتنفيذ القكاعد التي يضعياغير 
ة كأجيزة الرقابة عمى األغذية في ببلدنا العربية بشكؿ عاـ كفي ىنا برزت أىمية دراسة أنظممف ك 

لمختمفة كالتي قطاع غزة عمى كجو الخصكص كتقييـ فعالية ىذه األنظمة في مؤسسات مراقبة الغذاء ا
مف أىميا البمديات، ككذلؾ استقصاء إجراءات الرقابة المتبعة مف قبؿ الحككمة عمى المعابر كاألنفاؽ 

 ألغذية إلى قطاع غزة. التي تمر بيا ا
 

 أىمية الدراسة: 1.3
يعد مكضكع الرقابة عمى األغذية مف المكاضيع الممحة في الكقت الحاضر كخاصة أف قضية الغش 
كقضايا جكدة األغذية كصحة المستيمكيف مف القضايا اليامة في عصرنا الحاضر في ظؿ التجارة 

لكؿ مف  ميمان  لذلؾ قد تشكؿ ىذه الدراسة مرجعاَ العالمية كانفتاح األسكاؽ كمنيا تجارة األغذية. 
 الجيات التالية:

لمبمديات كالجيات كالمؤسسات الحككمية التي تعنى بالصحة العامة في قطاع غزة لمعرفة مدل  -
فعالية نظاـ الرقابة المتبع عمى األغذية في بمديات القطاع كتقديـ االقتراحات المبنية عمى 

ة لزيادة فاعمية ىذا النظاـ بما ينعكس إيجابَا عمى الصحة العامة اإلحصائيات كالحقائؽ العممي
 كيزيد ثقة المستيمكيف

أخرل، كذلؾ  مستيمكيف كمؤسساتحماية ال غير الحككمية مف جمعياتالجيات ك المستيمكيف  -
لمتعرؼ عمى نظاـ الرقابة المتبع في بمديات القطاع كالعمؿ عمى زيادة فاعميتو كالقياـ بدكرىا 

 لحماية الصحة العامة كجكدة األغذية. الضركرم
ثراءن لممكتبات في قطاع غزة في  - المكتبات المحمية: حيث تشكؿ ىذه الدراسة إضافة جديدة كا 

مكضكع يعتبر مف المكضكعات الممحة كالجديدة كالمعاصرة كالتي يتـ تداكليا بشكؿ كبير في 
 المستيمكيف.كسائؿ اإلعبلـ العربية كالعالمية كتشكؿ ىاجسان لمكثير مف 

أف مسئكلية الرقابة عمى األغذية تتقاسميا البمدية مع بعض الكزارات مثؿ يجدر اإلشارة ىنا إلى ك 
التمكيف كالصحة. حيث تقكـ البمدية بالتفتيش كالرقابة عمى أساس معايير تضعيا كزارتي الصحة 

تبلؼ األغذية الفاسدة.كالتمكيف كتقـك مباحث التمكيف بالدكر الشرطي كالتنفيذم لمبلحقة المخالف  يف كا 
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 ىداؼ الدراسة:أ 1.3
 التعرؼ عمى مفيـك الرقابة اإلدارية بشكؿ عاـ كأغراضيا كمستكياتيا كأنكاعيا كمراحميا ككسائميا.  -
الرقابة عمى الغذاء في إطارييا القانكني كالمؤسساتي، كاستقصاء اإلجراءات التي تقـك نظاـ دراسة  -

 كاألنفاؽ في مجاؿ الرقابة عمى األغذية التي تمر مف خبلليا. بيا الحككمة عمى المعابر
التعرؼ عمى بمدية غزة كبمديات شماؿ غزة كأىدافيا كسياساتيا المتبعة كالخدمات التي تقدميا  -

 لممكاطنيف كدكرىا في الرقابة عمى الغذاء.
ة العامة في بمدية غزة الصح أقساـمدل فاعمية نظاـ الرقابة عمى جكدة األغذية المتبع في  تقييـ - 

مف خبلؿ تحديد مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى ىذا النظاـ كبمديات شماؿ غزة 
 ككفاءتو  كتحميؿ ىذه العكامؿ لمكصكؿ إلى اقتراحات كتكصيات لزيادة فاعمية ىذا النظاـ.

 
 أسئمة الدراسة: 5.1

 سؤاؿ الدراسة الرئيسي:
 ؟كبمديات شماؿ غزة الرقابة عمى األغذية في بمدية غزةفعالية نظاـ  ما مدلتقييـ  -

 أسئمة الدراسة الفرعية:
 ما ىي العكامؿ المؤثرة في فاعمية ىذا النظاـ؟ -
 كما ىي الثغرات في ىذا النظاـ؟ -
 كما ىي أفضؿ الطرؽ لزيادة فاعمية ىذا النظاـ كبالتالي زيادة ثقة المستيمكيف؟ -

 
 متغيرات الدراسة: 6.1
 التابع:المتغير     
 كبمديات شماؿ غزة لبمدية غزة ةالصحة التابع دكائرنظاـ الرقابة عمى األغذية المتبع في  فعالية -     
 المتغيرات المستقمة:    
 االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة األغذية.مدل  -
عمى  كمتابعتيا إلجراءات الرقابة في بمدية غزة كبمديات شماؿ غزة مدل دعـ اإلدارة العميا -

 .األغذية
 .تدريب العامميف لمقياـ بمياميـ الكظيفية -
مدل التعاكف بيف البمدية كالمؤسسات الشرطية كالحككمية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى  -

 .األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف
 .االلتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية -
 .اإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذيةتكفير الكسائؿ ك  -
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 فرضيات الدراسة: 7.1
داللة إحصائية بيف االلتزاـ بالمعايير الدكلية كفاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية تأثير ذك ىناؾ  -

 .كبمديات شماؿ غزة في بمدية غزة
بمتابعة الرقابة  ات المعنيةبمديالتزاـ اإلدارة العميا في الداللة إحصائية بيف تأثير ذك  ىناؾ -

 .اتالبمديىذه كتطبيقيا كفاعمية نظاـ الرقابة المتبع في 
داللة إحصائية بيف تدريب العامميف في مجاؿ الرقابة عمى األغذية كبيف فاعمية  تأثير ذكىناؾ  -

 .اتـ الرقابة عمى األغذية في البمدينظا
كالجيات الشرطية كالحككمية كبيف  اتبمديإحصائية بيف التعاكف بيف ال داللة تأثير ذك ىناؾ -

 .كبمديات شماؿ غزة فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة
داللة إحصائية بيف التزاـ الجيات المختصة بتكفير األنظمة القكانيف كالمكائح  تأثير ذك ىناؾ -

 اتية نظاـ الرقابة المتبع في البمدالخاصة بسبلمة كجكدة األغذية كبيف فعالي
بتكفير اإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ   ات المعنيةداللة إحصائية بيف التزاـ البمدي تأثير ذك ىناؾ -

 . بمدية غزة كبمديات شماؿ غزةالرقابة كبيف فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية المتبع في 
 

 منيجية الدراسة 8.1
 عينة طبقية عشكائية مف طبقت عمى كالتيإلجراء الدراسة، اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي 

الخمسة )بمدية غزة كبمدية جباليا النزلة كبمدية بيت الىيا العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية في البمديات 
، منيا ( استبانة50كتـ استرداد )( استبانة 50، حيث تـ تكزيع )كبمدية بيت حانكف كبمدية أـ النصر(
 SPSSأساسية في جمع البيانات ، كتـ استخداـ برنامج  كاعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة

 اإلحصائي لتحميؿ البيانات.
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 نظاـ الرقابة مفيـو المبحث األوؿ: 

 
 المبحث الثاني: الرقابة الغذائية

 
 ذية فيياالرقابة عمى األغو  وبمديات شماؿ غزة المبحث الثالث: بمدية غزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المبحث األوؿ

 
 نظاـ الرقابة مفيـو 

 
 مقدمة 1.1.2

 
 مفيـو الرقابة 2.1.2

 
 أغراض الرقابة 3.1.2

 
 مستويات الرقابة 4.1.2

 
 أساسيات الرقابة 5.1.2

 
 أنواع الرقابة 6.1.2

 
 مراحؿ العممية الرقابية 7.1.2

 
 وسائؿ الرقابة 8.1.2

 
 ة الفعاؿنظاـ الرقابسمات  9.1.2

 
 مقاومة الرقابة وسبؿ التغمب عمييا 10.1.2

 
 
 
 
 



 9 

 مقدمة: 1.1.2
إف مف سمات الحياة البشرية في سيكلتيا كفي تعقيدىا كفي بدائيتيا كفي تقدميا تككيف جماعات 
مكانياتو المحدكدة. فاإلنساف منذ  مختمفة لمسيطرة عمى البيئة التي يعيش فييا اإلنساف كفقَا لطاقاتو كا 

خص يمارس نكعَا مف أنكاع يعيش في جماعات ألنو مدني بطبعو ككؿ جماعة يسير أمكرىا ش القدـ
حتى اإلنساف البدائي كاف يعيش في قبائؿ كلكؿ قبيمة منيا رئيس يساىـ في تكزيع األدكار  .اإلدارة

مف  عمى األفراد كحؿ النزاعات بينيـ كتكجيييـ كتحفيزىـ لمدفاع عف القبيمة كىك بذلؾ يمارس نكعاّ 
 أنكاع اإلدارة. 

فاإلدارة كسيمة لتسيير أمكر المؤسسة نحك تحقيؽ أىدافيا كتطبيؽ اإلدارة ضركرم لتحقيؽ النجاح داخؿ 
 المؤسسة سكاء كانت كبيرة أك صغيرة ، كسكاَء كانت تجارية أك صناعية أك رياضية أك عسكرية.

منجزة ألداء عالي مف خبلؿ  إف الميمة األساسية لئلدارة ىك جعؿ المنظمة بمختمؼ مككناتيا
االستخداـ األفضؿ لممكارد البشرية كالمادية. فاإلدارة عمميات فكرية تنعكس في كاقع المنظمات العممي 
بشكؿ ممارسات في مجاؿ التخطيط كالتنظيـ كالقيادة كالرقابة لممكارد البشرية كالمادية كالمالية 

 (24:  2007غتيا مسبقان )العامرم ،كالغالبي، كالمعمكماتية لتحقيؽ أىداؼ المنظمة التي تـ صيا
إذف تعتبر الرقابة مف الكظائؼ اإلدارية الميمة كالتي ترتبط ارتباطَا كبيرَا بالتخطيط كباقي عناصر 
اإلدارة األخرل، كلقد تطكرت أساليب اإلدارة كفمسفتيا كمنظكرىا اإلدارم بشكؿ كبير خبلؿ السنكات 

ييا كمرادؼ لمسمطة كالسيطرة أصبحت أكثر تشاركية كشحذَا لميمـ كتمعب األخيرة كبداَل مف أف ينظر إل
ة دكرَا أكثر إيجابية في الممارسات اإلدارية.  كىناؾ عدة أنكاع لمرقابة منيا الرقابة المالية كالرقاب

 في ىذا المبحث عمى الرقابة اإلدارية بالتحديد. الباحث اإلدارية كغيرىا كسيككف تركيز
كجكد ثركة مف النظريات كالمبادئ اإلدارية في تراثنا اإلسبلمي كالتي تحتاج إلى مف  نتباهاالمفت يكمما 

يخرجيا بصيغة حديثة يقربيا إلى أذىاف القراء. فيناؾ آيات كأحاديث كثيرة تحث عمى الرقابة الذاتية 
( ، كقكلو 18" )سكرة ؽ:  ِقيٌب َعِتيدٌ َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَ  النابعة مف إيماف الشخص لقكلو تعالى "

( . كفي حديث أبي برزة األسممي أف النبي 1" )سكرة النساء :  ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا " جؿ كعبل
صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ "ال تزكؿ قدما عبد يكـ القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه كعف عممو 

أيف اكتسبو كفيما أنفقو كعف جسمو فيما أببله" )ركاه الترمذم(. كالحديث  فيما فعؿ، كعف مالو مف
المشيكر "كمكـ راع كمسئكؿ عف رعيتو.." )ركاه الشيخاف( ككثير مف األحاديث التي تحث عمى الرقابة 

 بكافة أشكاليا كأىميا الرقابة النابعة مف الذات.
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 مفيـو الرقابة: 2.1.2
ىي أحد الكظائؼ اإلدارية األربعة كىي مرتبطة ارتباطَا كثيقَا بالتخطيط  باحثكأشار الالرقابة كما سبؽ 

كالتنظيـ كالقيادة فمك تمكنت اإلدارة مف القياـ بيذه العمميات الثبلث عمى أكمؿ كجو فيي ببل شؾ تفتقد 
 (.447:  ، ال يكجد سنةإلى الرقابة لمتعرؼ عمى مدل نجاحيا في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة )عميش

كيمكف القكؿ أف ىناؾ العديد مف النشاطات في المشاريع التجارية تحتاج إلى الرقابة كذلؾ مف خبلؿ 
إجراء قياس لمنتائج الفعمية كمقارنتيا بالخطط المرسكمة ثـ اتخاذ اإلجراءات الضركرية لتصحيح 

 طركخ ، األخطاء حتى تقترب النتائج الفعمية أكثر ما يمكف مف اليدؼ المطمكب )دركيش ،كالب
2012:22) 
العامرم عمى أنيا أنشطة تنظيمية منيجية تيدؼ إلى الغالبي ك  لمرقابة فقد عرفيا عدة تعريفاتكىناؾ 

جعؿ األنشطة المنظمية المختمفة كالخطط كالنتائج منسجمة مع التكقعات كالمعايير المستيدفة كفي 
لبلزمة ، كبدكف ىذه األنشطة تؤشر األسباب كتتخذ اإلجراءات التصحيحية ا انحرافاتحاؿ كجكد 

المنظمية ال تستطيع المنظمة معرفة مكاطف الخمؿ في أدائيا مقارنة باألىداؼ المحددة مسبقَا. إذف 
فالرقابة تركز عمى مقارنة ما ىك حاصؿ فعبَل عمى أرض الكاقع عند التنفيذ بما تـ إقراره في الخطط 

عميش عمى أنيا عممية تيدؼ إلى التأكد مف  فيا(. كقد عر 224:  2007مسبقَا )العامرم ،كالغالبي، 
فذ أف األىداؼ المحدكدة كالسياسات المرسكمة كالخطط المكضكعة كاألكامر كالتعميمات المكجية أنيا تن

الشنكاني فيعرفيا عمى أنيا كظيفة رقابية تنطكم عمى قياس كتصحيح أعماؿ المساعديف  بدقة كعناية.
 1966داؼ كالخطط المرسكمة قد حققت كنفذت )الشنكاني ،كالمرؤكسيف بغرض التأكد مف األى

 مع الخطط المكضكعةفعبلن أف الرقابة ىي مقارنة ما ىك حاصؿ مما سبؽ يمكف استنتاج ك  (.195:
 مع تصحيح االنحرافات إف كجدت. مسبقان 

 
 (: 255:  2007)العامرم ،كالغالبي، أغراض الرقابة  3.1.2

ف الفاصمة الزمنية بيف كقت تحديد األىداؼ ككقت إالمعقدة حيث  المتغيرات البيئية التكيؼ مع -1
الكصكؿ إلييا يتأثر بكثير مف األحداث سكاء عمى مستكل المنظمة أك البيئة المحيطة بيا ، كىذه 
األحداث تعكؽ الكصكؿ لميدؼ كىنا يبرز دكر النظاـ الرقابي الجيد الذم يساعد المدراء عمى استباؽ 

 معيا كالتكيؼ مع الحالة الجديدة.التغيرات كالتعامؿ 
ف تراكـ األخطاء الصغيرة قد ينتج عنو ضرر أكبر لذلؾ يجب أف إتقميؿ تراكـ األخطاء حيث  -2

 تككف المعالجة أكاَل بأكؿ.
المكاكبة كاالنسجاـ مع التعقيد التنظيمي: حيث كمما كاف عمؿ المنظمة معقدَا أكثر كمما تعقد  -3

 سة.النظاـ الرقابي في المؤس
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تخفيض التكاليؼ كذلؾ إذا استخدـ نظاـ رقابي فعاؿ سيؤدم إلى خفض كبير في التكاليؼ مف  -4
 خبلؿ ضبط عممية اإلنتاج ككضع معايير دقيقة لؤلداء كنسب التالؼ كالكقت الضائع.

حماية الصالح العاـ كذلؾ بمراقبة النشاطات كالكشؼ عف االنحرافات كالمخالفات كتحديد  -5
 (.  450اإلدارية ، كسير العمؿ كفؽ الخطط كالبرامج لتحقيؽ األىداؼ المرجكة )عميش :المسئكلية 

 
 مستويات الرقابة: 4.1.2

إف مسئكلية كظيفة التخطيط تختمؼ باختبلؼ المستكيات اإلدارية كلذلؾ فإف مسئكلية كظيفة الرقابة 
مؿ عمى زيادة احتماالت كبالتالي فإف ىناؾ ثبلث مستكيات رقابية تع ،تختمؼ باختبلؼ المستكل

 -(:208:  2008تحقيؽ الخطط كالسياسات كاألىداؼ المحددة كىي )الفرا، كآخركف، 
 أواًل : الرقابة اإلستراتيجية : 

كىذا النكع مف الرقابة يتضمف مراقبة كمتابعة العكامؿ البيئية األكثر تعقيدان كالتي يمكنيا التأثير 
إلستراتيجية، كما كيتضمف تقييـ جكىر أك فحكل كبصكرة كبيرة عمى مدل تطبيؽ الخطط ا

اإلجراءات التنظيمية اإلستراتيجية المتخذة كالتأكيد عمى تنفيذ الخطط اإلستراتيجية كما خطط 
ليا ، كتساىـ الرقابة اإلستراتيجية في كضع خطط رقابية تكتيكية كتشغيمية ، كالجدير ذكره أف 

مف خبلؿ مدراء اإلدارة العميا الذيف يتمتعكف بالخبرة الرقابة اإلستراتيجية تتـ كبصكرة أساسية 
 كبالنظرة الشمكلية لكؿ أنشطة كأقساـ المنشأة المختمفة .

 ثانيًا : الرقابة التكتيكية : 
كىي نكع مف أنكاع الرقابة التي تقكـ بيا اإلدارة الكسطى كالتي تركز عمى تقييـ عممية التنفيذ 

الدكرية المرافقة لعممية التنفيذ ، كمتابعة مدل التقدـ كمدل  لمخطط التكتيكية ،كمتابعة النتائج
سبكعية كالشيرية لمخطط  ، تحقيؽ األقساـ ألىدافيا كبرامجيا كمكازنتيا ك متابعة التقارير األ

القكؿ أف الرقابة التكتيكية يمكنيا المشاركة مع الرقابة اإلستراتيجية مف خبلؿ تقديـ  كيمكف
 قضايا اإلستراتيجية .المعمكمات المتعمقة بال

 ثالثًا : الرقابة التشغيمية :
المستكيات اإلدارية الدنيا مف خبلؿ اإلشراؼ عمى تنفيذ  كدير كىذا النكع مف الرقابة يقكـ بو م

الخطط التشغيمية ، كمتابعة النتائج اليكمية لؤلنشطة، كاتخاذ اإلجراءات الصحيحة عند الطمب، 
عداد الجداكؿ، كالمكازنات ، كا  لقكاعد ، كمخرجات محددة عادة ما تككف مخصصة لؤلفراد .كا 

كالرقابة التشغيمية تقدـ تغذية راجعة عما يجرم في المنشأة كعمى المدل القريب كلمتعرؼ أيضان 
 عمى مدل تحقيؽ كؿ مف األىداؼ القصيرة كالطكيمة األجؿ .
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 أساسيات الرقابة: 5.1.2
ـ األداء كاإلنجاز عمى النحك الذم تحدده األىداؼ كالمعايير ، كلكي تتلكي تتـ الرقابة عمى أساس سميـ

، ال يكجد المكضكعة كألجؿ أف تككف الرقابة أكثر فاعمية فبل بد مف االسترشاد ببعض المبادئ )عميش
 :(450:  سنة

 .دقة النتائج ككضكحيا -1 
 .استمرارية الرقابة -2 
 .االقتصاد كالمركنة -3 
 .د الكاجباتكضكح المسئكليات كتحدي -4 
 .تكافر القدرات كالمعارؼ اإلدارية كالفنية لمقائميف عمى أجيزة الرقابة -5 
 .إمكانية تصحيح األخطاء كاالنحرافات -6 
 .المكضكعية في اختيار المعايير الرقابية -7 
 .تحقيؽ األىداؼ عمى مستكل عالي مف الفعالية كالكفاية كالعبلقات اإلنسانية السميمة -8 
 .اؽ النظاـ الرقابي المقترح مع حجـ كطبيعة النشاط الذم تتـ الرقابة عميواتف -9 

 
 أنواع الرقابة 6.1.2

 أواَل: الرقابة حسب المستوى
حيث يمكف تصنيؼ الرقابة حسب المستكل اإلدارم الذم تمارس فيو كالتالي )العامرم ، 

 (:2007:228كالغالبي،
تنفيذ اإلستراتيجيات الشاممة لممنظمة أك رقابة إستراتيجية : تركز عمى كيفية مراقبة  -1

 كحدات أعماليا أك أقساميا الرئيسية ككظائفيا 
الرقابة الييكمية: كىذه الرقابة تيتـ بكيفية إنجاز مختمؼ عناصر الييكؿ التنظيمي  -2

 لكظائفيا كمياميا لمكصكؿ إلى غاياتيا
 الرقابة المالية: كتيتـ بمراقبة المكارد المالية لممنظمة -3
العمميات: كمجاؿ تركيزىا المراحؿ التي بمكجبيا تحكؿ المنظمة المدخبلت مف  رقابة -4

 المكارد إلى سمع كخدمات مثؿ الرقابة عمى ضبط جكدة المنتجات.
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 ثانيَا : الرقابة حسب موعد إنجازىا
 (:2007:230وتصنؼ الرقابة حسب موعد إجرائيا إلى )العامري ، والغالبي،

ىي الرقابة التي تجرم قبؿ البدء بالتنفيذ في محاكلة لتجنب األخطاء الرقابة قبؿ التنفيذ: ك  -1
كاالنحرافات قبؿ كقكعيا كتجنب التكاليؼ التي تنجـ عف ىذه االنحرافات كاألخطاء. لذلؾ 

 تسمى رقابة قبمية أك مبدئية.
ب الرقابة المتزامنة مع التنفيذ: يركز ىذا النكع عمى ما يجرم أثناء التنفيذ حيث يتـ بمكج -2

ىذا النكع التأكد مف أف األعماؿ تنجز كفؽ ما يرد في الخطط بيدؼ حؿ المشكبلت 
 حاؿ كقكعيا كقت التنفيذ.

الرقابة بعد التنفيذ: كىذا النمط يركز عمى رقابة المخرجات أك العمؿ بعد تنفيذه كانتياؤه.  -3
رة حيث يتـ حؿ المشكبلت كلكف بعد حصكليا في محاكلة لتبلفي تكرارىا مستقببَل م

 أخرل.
كتككف منظمات األعماؿ أكثر فاعمية عندما يككف لدييا نظاـ رقابي متكامؿ يستطيع أف يكفر ىذه 

 األنماط الثبلثة.
 

 ثالثَا : الرقابة حسب المصدر
 (:2007:232كتصنؼ الرقابة حسب مصدرىا إلى نكعيف رئيسييف )العامرم ، كالغالبي،

 الرقابة الداخمية: -1
ابة مف داخؿ المنظمة ككذلؾ تككف نابعة مف الفرد نفسو كمف كيقصد بيا أف تككف الرق

جراءاتيا كما أنفقتو مف  المجمكعات العاممة نفسيا كذلؾ مف خبلؿ ثقافة المنظمة كقكاعدىا كا 
تدريب ساىـ في تعزيز سمككيات العامميف المنضبطة كالتي بمكجبيا يمارس األفراد الرقابة 

 الداخمية عمى أنفسيـ
 ية:الرقابة الخارج -2

كىي الرقابة التي تمارس مف قبؿ المشرفيف كالمدراء عمى سمككيات كتصرفات اآلخريف كعادة 
 .ما تككف كحدات متخصصة ضمف التنظيـ الرسمي لممنظمة

كلكي تككف الرقابة فاعمة البد أف تجمع بيف النكعيف. كاالتجاىات الحديثة في مكاف العمؿ تقتضي 
 تي تتطمب درجة عالية مف الثقة.بتعزيز جكانب الرقابة الداخمية ال

 
 (:2007:232رابعَا : الرقابة حسب الجية القائمة بالرقابة)العامري ، والغالبي،

يمكف أف تمارس الرقابة مف قبؿ جياز رقابي داخمي أك جياز رقابي خارجي. فالرقيب الداخمي قد 
اءن كانت مالية أك غير مالية. أما يككف أفرادَا أك كحدات تنظيمية داخؿ المؤسسة تقكـ بعممية الرقابة سك 
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الرقيب الخارجي فيي أطراؼ خارجية مستقمة تمارس عمميا الرقابي كفؽ القانكف كلعؿ أشير صكر ىذا 
 .قبؿ الشركات المتخصصة بالتدقيؽ النكع مف الرقابة رقابة كتدقيؽ القكائـ المالية كأكضاع الشركات مف

 
 (:2007:233والغالبي،خامسَا : الرقابة حسب المجاؿ)العامري ، 

مجاالت الرقابة في أم منظمة يمكف أف تحدد في إطار أربعة أنكاع أساسية مف المكارد كىي المادية 
 كالبشرية كالمعمكماتية كالمالية.

أما الرقابة المادية فيي الرقابة التي تمارس عمى المكارد المادية في المنظمة مثؿ الرقابة عمى المخزكف 
ة المنتجات كعمى التجييزات كالمكائف كصيانتيا كضبطيا. كأما الرقابة عمى المكارد كالرقابة عمى جكد

البشرية فيي التي تمارس عمى اختيار كتدريب كتطكير العامميف في المنظمة كتقييـ أدائيـ كمكافآتيـ. 
المبيعات كالرقابة عمى المكارد المعمكماتية فتشمؿ عمى كافة البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالتنبؤ ب

كبيانات الظركؼ االقتصادية كغيرىا. كأخيران فإف الرقابة عمى المكارد المالية في الرقابة التي تتضمف 
الرقابة عمى جميع ما يتعمؽ بالجكانب المالية كالتدقيؽ النقدم كااللتزامات تجاه الغير كىذا النكع مف 

 الرقابة لو عبلقة بكافة األنكاع األخرل.
 

 ة حسب المعاييرسادسَا : الرقاب
 (:25: 2012كتنقسـ الرقابة حسب المعايير إلى قسميف)دركيش، كالبطركخ،

 الرقابة عمى أساس اإلجراءات: -1
كيقكـ عمى النكع مف الرقابة عمى أساس القكاعد كاإلجراءات التي تصدر عف المنظمات العامة 

 كمطابقتيا بالقكاعد كالقكانيف كاإلجراءات .
 النتائج الرقابة عمى أساس -2

أما الرقابة عمى أساس النتائج فتقكـ عمى أساس النتائج النيائية التي تحققيا المنظمات العامة كفؽ 
نما يركز دائمان عمى النتائج التي تحققيا  معايير يمكف قياسيا مكضكعيان فيذا النكع مف الرقابة ال يتابع كا 

 المنظمات.
 

 (:2008:223ا، وآخروف ،سابعًا : الرقابة حسب أىدافيا وموضوعيا)الفر 
رقابة ايجابية: كتيدؼ إلى التأكد مف أف األنشطة كاإلجراءات كالتصرفات تسير كفؽ األنظمة  -1

كالقكانيف كالمكائح كالتعميمات الخاصة بالمنشأة لتجنب كقكع المخالفات كاألخطاء بما يكفؿ تحقيؽ 
 األىداؼ

ء بطريقة يقصد بيا تصيد المسئكليف عف تمؾ رقابة سمبية: كتيدؼ الكتشاؼ االنحرافات كاألخطا -2
األخطاء دكف تكجيو انتباىيـ إلى مكاطف القكة كالضعؼ أثناء عممية التنسيؽ كدكف تقديـ االفتراضات 
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كالحمكؿ لممشاكؿ القائمة كىذا النكع مف الرقابة غير بناء ألنو يعني الخكؼ كاإلرىاب في النفكس ألفراد 
 المؤسسة.

 
 ية الرقابيةمراحؿ العمم 7.1.2

 (:2007:226بشكؿ عاـ فإف العممية الرقابية تمر بأربعة مراحؿ متسمسمة كالتالي)العامرم ، كالغالبي،
 تحديد أىداؼ ومعايير: -3

إف الخطط التي تضعيا المنظمة البد أف تحتكم عمى أىداؼ كال بد مف كضع معايير أداء 
تحقيقيا. لذلؾ تعتبر عممية كضع لمجاالت العمؿ الرئيسية كالتي تسعى األقساـ كاألفراد ل

المعايير عممية ميمة كىي الخطكة األكلى التي ترتكز عمييا العممية الرقابية. كالمعيار ىك رقـ 
محدد كميان أك حالة نكعية تسعى المنظمة لمكصكؿ إلييا كاعتبارىا حكمان لقبكؿ أك رفض 

ألداء في إطار كمي أك نكعي اإلنجاز، كقد يككف معيار لممخرجات كيقصد بو قياس النتائج كا
أك كمفكم أك زمني ، كقد يككف معيار لممدخبلت كالذم يككف مخصصان لجيد العمؿ الداخؿ 

 في أداء المياـ كالعمميات.
 قياس األداء الفعمي -2

كىي المرحمة الثانية مف العممية الرقابية كالتي تتضمف قياس ما حصؿ أك ما أنجز فعبلن مف 
مستكل العامميف أك األقساـ أك المنظمة بأكمميا في مجاؿ المخرجات مياـ كأنشطة سكاءن عمى 

كىنا يجب أف يككف القياس دقيقان لمعرفة ما تحقؽ بالضبط عمى أرض الكاقع  ،كالمدخبلت
 لمقارنتو فيما بعد بما تـ تخطيطو مسبقان 

 مقارنة النتائج بالمعايير واألىداؼ -1
ج المتحققة فعبلن بما تـ تحديده مف معايير في ىذه المرحمة تقكـ المؤسسة بمقارنة النتائ

 كأىداؼ.كيمكف التعبير عف ذلؾ بمعادلة الرقابة التالية:
 األداء الفعمي –الحاجة لمفعؿ أك اإلجراء التصحيحي )االنحراؼ(= األداء المرغكب      

كمف ىذه المعادلة نجد أنو في بعض األحياف قد تككف االنحرافات سالبة كىي الحالة التي 
يككف فييا األداء الفعمي أكبر مف األداء المرغكب كىي حالة جيدة كلكنيا قد تؤشر أف 
األىداؼ كالمعايير المحددة لـ تكضع عمى أسس سميمة أك أنيا متكاضعة لذا يجب تحميؿ ىذا 

 األمر بدقة.
 إف المقارنات التي يجرييا المدراء قد تككف:

 ات زمنية سابقة باألداء الحالي.مقارنات تاريخية: كىنا يقارف األداء في فتر  -
مقارنات نسبية: كىنا تتـ المقارنة بيف األداء المتحقؽ مف األفراد أك األقساـ أك المنظمة  -

 ككؿ مع أقساـ أك أفراد أك منظمات معيارية .
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مقارنات ىندسية: كىذه الطريقة تستخدـ معايير محددة عمميان بطرؽ فنية مثؿ دراسة الكقت  -
 كالحركة.

 إلجراءات التصحيحيةاتخاذ ا -1
كىذه الخطكة ىي الخطكة األخيرة في العممية الرقابية حيث يتـ تصحيح األخطاء كاالنحرافات 
التي اكتشفت في المرحمة السابقة عند المقارنة مع المعايير. كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ 
ة أنشطة كمجاالت تكلى عناية خاصة كاىتماـ أكثر مف غيرىا ضمف ما يسمى اإلدار 

باالستثناء. كاإلدارة باالستثناء ىي الممارسة اإلدارية التي تعطي اىتمامان خاصة لؤلنشطة 
الحرجة كالتي تتطمب عناية خاصة أثناء العممية الرقابية كىنا يجب االنتباه إلى كجكد نكعيف 

 مف االستثناء:
استمرار األكؿ يخص المكاقؼ التي تحصؿ فييا مشاكؿ لذا يجب الحذر مع ىذه المكاقؼ ب -

  .كاالنتباه لممؤشرات التي تنذر بحصكؿ مشاكؿ
كالنكع الثاني فيي مكاقؼ الفرص كالتي يككف فييا األداء الفعمي أكبر مف المعايير  -

 المحددة لذا يجب دراسة الكضع بعناية كمعرفة األسباب التي أدت إلى ذلؾ.
 

 ويمكف تمخيص مراحؿ العممية الرقابية في الشكؿ التالي:
 

 ( مراحؿ العممية الرقابية1.2شكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007والغالبي، طاىر،  ،المصدر: العامري، صالح
 
 
 

ىؿ كصمنا  ال تعمؿ شيء
 لممعيار؟

ىؿ االختبلفات  ال تعمؿ شيء
 مقبكلة؟

حدد سبب 
 االختبلفات

ىؿ المعيار 
 مقبكؿ ؟

 نقح المعيار صحيح األداء

 مقارنة األداء الحالي بالمعيار

قياس األداء 
 الحالي

األىداؼ  المعيار
 التفصيمية

 ال

 ال

 ال

 نعـ

 نعـ

 نعـ
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 وسائؿ الرقابة: 8.1.2
 في النقاط التالية: يمكف تمخيصيارقابة ىناؾ عدة وسائؿ لم

 (:2007:234الموازنات التقديرية)العامري ، والغالبي، -3
رقمية معركضة  ة في أيدم اإلدارة كتمثؿ خطةيمكتعتبر المكازنات التقديرية أداة رقابية م 

بشكؿ كشكؼ مالية مقيمة بكحدات نقدية أك كحدات عينية مف المنتجات أك بكحدات زمنية أك 
أم عكامؿ يمكف قياسيا كميان. كتعد المكازنات لكؿ قسـ مف األقساـ ككؿ نشاط مف األنشطة. 

كازنات مكال ى قياس األداء بسيكلة.كنتيجة لطبيعتيا الكمية فإنيا تعطي المنظمة القدرة عم
 قضايا: أربع تخدـ منظمات األعماؿ في

األكلى : مساعدة المدراء عمى تنسيؽ المكارد كاستخداميا في إطار مختمؼ البرامج   -
 .كالمشركعات

  .الثانية : مساعدة اإلدارة في تحديد المعايير الخاصة بالرقابة -
 .كارد المنظمة كتكقع النتائج مف ىذا االستخداـالثالثة: تمثؿ دليؿ عمؿ الستخداـ م -
 كالرابعة: فإف المكازنات تسيؿ عممية تقييـ األداء لممدراء كالكحدات التنظيمية. -

 كيمكف تمخيص أىـ أنكاع المكازنات كالتالي:
 مكاؿ.: كتتضمف مصادر كاستخدامات األ المكازنات المالية - 
 .الخطط العممياتية إلى أرقاـ مالية المكازنات التشغيمية: كتتضمف ترجمة - 
 المكازنات غير المالية: كىنا تتـ ترجمة الخطط العممياتية إلى كحدات كمية غير مالية. - 
 البيانات اإلحصائية والرسـو البيانية -2 

محاسبيان مثؿ ما  كتستخدـ في النشاطات التي ال يتيسر تسجيؿ نتائجيا أك تكضيحيا ماليان أك
ر التاريخي كالتنبؤات كالمقارنات عمى أساس السبلسؿ الزمنية كسير العمميات يتعمؽ بالتطك 

الجارية . كتعرض تمؾ البيانات عمى ىيئة أشكاؿ كخرائط كرسكـ بيانية حتى يمكف إجراء 
 (.235:  2008مقارنات بيف مختمؼ النتائج بالنظرة السريعة)الفرا ،كآخركف ،

 الخرائط الرقابية:  -1
جاتت الفضؿ في ابتكار الخرائط الرقابية التي ال يزاؿ العمؿ الرقابي يسير حيث كاف لينرم 

عمى أساسيا في كثير مف النكاحي ، كمف أىـ ىذه الخرائط سجؿ اآللة كسجؿ العامؿ كخريطة 
 (.238:  2008التصميـ كخريطة تقدـ العمؿ)الفرا ،كآخركف ،

 المالحظة الشخصية: -1
تبعة لجمع المعمكمات عف األعماؿ ، كتعرؼ بالتفتيش أم كىي مف أقدـ كسائؿ الرقابة الم 

فحص سبلمة األعماؿ شكبلن )اإلجراءات( كمكضكعان )نتائج العمؿ ( كرفع نتائجو بتقارير إلى 
الجيات المسئكلة، كىي اتصاؿ مباشر بيف المبلحظ كالمكظفيف عف قرب. كىنا يجب عمى 



 18 

مغاالة في استخداـ ىذه الطريقة قد يؤدم المدير استخداـ المبلحظة الشخصية بتكازف فإف ال
إلى نتائج عكسية كذلؾ بسبب المضايقات التي ربما تسببيا المبلحظة الشخصية لممرؤكسيف 
مما يدفعيـ لتفسيرىا عمى أنيا عدـ ثقة بيـ كتقؿ بالتالي فعالية أدائيـ ككذلؾ يفقد المدير 

قيقة. كما أف االعتماد الكامؿ عمى النظرة الشاممة لؤلعماؿ مف جراء اىتمامو بالتفاصيؿ الد
المبلحظة الشخصية يؤدم إلى إىدار كقت المدير في التفاصيؿ عمى حساب األعماؿ اليامة 

 (.235:  2008األخرل كال يؤدم المدير في ىذه الحالة عمبلن رقابيان متكامبلن)الفرا ،كآخركف ،
 التقارير اإلدارية:  -5

عمى عرض كتسجيؿ المعمكمات فقط ، كقد تتعدل  كىي عرض كتابي لمبيانات ،كقد تقتصر
إلى تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج كعرض التكصيات لحؿ المشكبلت. كىي تشمؿ 
معمكمات عف تقدير كفاية العامميف في اإلدارة )أداء المكظؼ ( كعف كيفية سير األعماؿ ) 

العامميف كعف تحميؿ بعض كمية العمؿ المنجز، كمدة العمؿ ( كعف عممية التنفيذ كعف سمكؾ 
الظكاىر)مثؿ ضعؼ الرضا الكظيفي(. كيمكف أف يككف اتجاه التقارير اإلدارية مف أسفؿ 

المكظفيف كسمككيـ كتنفيذ األعماؿ كتحميؿ  عف أداءالييكؿ التنظيمي إلى أعبله )كيككف 
تكجييات بعض الظكاىر (، أك مف أعمى إلى أسفؿ ) لنقؿ البيانات عف السياسات كالبرامج كال

الكاجب تنفيذىا(. كما كيمكف أف يككف االتصاؿ أفقيان لتسييؿ تنسيؽ جيكد اإلدارات المرتبطة 
باألعماؿ أك يككف اتصاالن خارجيان بيف المنظمات كاألفراد الخارجييف مثؿ المكاطنيف كالمنتفعيف 

 (.237:  2008كاإلدارات الحككمية المختمفة)الفرا ،كآخركف ،
  
 :ـ الرقابة الفعاؿنظاسمات 9.1.2 

 أواًل: مفيـو النظاـ الرقابي
إف نظاـ الرقابة الفعاؿ ىك في الحقيقة نظاـ فرعي مف نظاـ اإلدارة الكمي في المنظمة. لذلؾ يجب أف 
يتكامؿ عمؿ ىذا النظاـ الفرعي مع باقي األنظمة الفرعية لئلدارة كخاصة نظامي التخطيط كالمعمكمات 

اسي لنظاـ الرقابة كنظاـ فرعي لئلدارة ىك مساعدة المدراء عمى تككيد في المنشأة. إف اليدؼ األس
النجاح في النظاـ الكمي لئلدارة مف خبلؿ رقابة فاعمة. كلمعرفة مككنات ىذا النظاـ مف مدخبلت 
كعمميات كمخرجات فإنو يمكف القكؿ أف دخبلت ىذا النظاـ ىي الجزء المخصص لو مف مكارد 

الية كمكاد أكلية كمكائف كمعدات كغيرىا. أما عممو فمراقبة مختمؼ أكجو المنظمة كأفراد كمكارد م
النشاط في المنظمة مف خبلؿ عمميات متكاممة لمرقابة )قبؿ كأثناء كبعد التنفيذ( كالتي تنصب عمى 
كضع المعايير كقياس األداء كمقارنة األداء المقاس مع المعايير كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية. كأما 

النظاـ فيي النتائج المستيدفة كالتي يساىـ النظاـ الرقابي في التأكد مف الكصكؿ إلييا كما  مخرجات
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ىك مكضح في الشكؿ التالي مع العمـ بأف المخرجات ليا أشكاؿ كأنكاع مختمفة مف تقارير كمؤشرات 
 (.2007:243)العامرم ، كالغالبي، مالية كتشغيمية كغيرىا

 
 ( نظاـ الرقابة2.2شكؿ)

 
 2007والغالبي، طاىر،  ،صدر: العامري، صالحالم
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 (:238:  2008ثانيًا: خصائص النظاـ الرقابي الفعاؿ )الفرا ،وآخروف ،
 الدقة -3

حتى يككف النظاـ الرقابي دقيؽ يجب أف يعتمد عمى بيانات كمعمكمات دقيقة كصحيحة كمثبتة، 
سينتج عنو قرارات إدارية رقابية غير  فالنظاـ الرقابي الذم يعتمد عمى بيانات كمعمكمات غير دقيقة

 قادرة عمى مكاجية أك حؿ المشكبلت المتعمقة بالعممية اإلنتاجية.
 االقتصاد -2

حيث أف أم نظاـ رقابي فعاؿ يجب أف يككف اقتصاديان بمعنى أف يساكم النظاـ الرقابي تكمفتو 
ت المختمفة في ألف اليدؼ األساسي مف كجكد النظاـ الرقابي ىك ضبط العمميات كالنشاطا

المؤسسة لمحد قدر اإلمكاف مف إىدار التكاليؼ فإذا كانت تكمفة النظاـ الرقابي المستخدـ تفكؽ 
الفكائد المحققة منو فيذا قد يعني أف ىناؾ انحرافان أدل إلى زيادة التكمفة عما ىك مقرر كبالتالي 

ك أف مسألة االقتصاد في األنظمة أصبحت العممية الرقابية انحرافان بحد ذاتيا. كالجدير ذكره ىنا ى
الرقابية ىي مسألة نسبية نظران لمتفاكت في الفكائد كالمزايا كنظران الختبلؼ النشاط كالتكاليؼ ، كمف 

 ىنا ال بد مف التركيز عمى مسألة التكازف االقتصادم بيف العائد عمى الرقابة كتكمفتيا.  
 سيولة الفيـ -1

مفيكمان فبل قيمة لو كقد يؤدم إلى الكقكع في أخطاء كثيرة إف أم نظاـ رقابي ال يككف كاضحان ك 
كيحبط المكظفيف كمف ثـ سيتـ تجاىمو. فبعض النظـ الرقابية كخاصة تمؾ التي تقكـ عمى 
المعادالت الرياضية كخرائط التعادؿ كالتحاليؿ اإلحصائية كالتفصيمية كالتي ال يفيميا المديركف 

يذه النظـ أف تستند عمى شرح كاٍؼ كمفصؿ لكؿ أداة ل ال بد ب عمييـ استخداميا . لذلؾالذيف يج
 مف أدكاتو.

 يعكس طبيعة النشاط واحتياجاتو -1
حتى يككف النظاـ الرقابي المستخدـ فعاؿ البد مف أف يتبلءـ مع طبيعة األعماؿ كاألنشطة في 

ة يختمؼ عف ذلؾ المؤسسة ، فمثبلن النظاـ الرقابي المستخدـ في عممية تقييـ األداء ألفراد المؤسس
المستخدـ في اإلدارة المالية كما كتختمؼ النظـ الرقابية المستخدمة في إدارة التسكيؽ عنيا في إدارة 
المشتريات. كمع ذلؾ فإف ىناؾ مجمكعة مف األساليب التي يمكف استخداميا كتطبيقيا بصفة 

ال يمكف افتراض أف ىناؾ عامة في مجمكعة الميزانيات كنقطة التعادؿ كالنسب المالية ، إال أنو 
أسمكب رقابي أمثؿ يمكف استخدامو في كؿ المجاالت كما يختمؼ األسمكب المستخدـ في المنشأة 

 الكبيرة عنو في المنشأة الصغيرة.
 المرونة -5

إف النظاـ الرقابي الفعاؿ كالجيد كالقادر عمى االستمرار ىك ذلؾ النظاـ الذم يمكف تعديمو ليس 
نما ىك ذلؾ النظاـ الرقابي القادر عمى فقط لمكاجية الخطط ال متغيرة كالظركؼ غير المتكقعة كا 
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ف القميؿ مف الشركات إر جذرم في معالمو األساسية. حيث انتياز أم فرصة جديدة دكف تغيي
تكاجو بيئة مستقرة كال تحتاج إلى مركنة. فعمى سبيؿ المثاؿ فإف المكازنات التقديرية تقكـ عمى 

معيف مف المبيعات كقد تحدث بعض المعكقات أك الظركؼ أك المتغيرات أساس التنبؤ بمستكل 
البيئية التي تحكؿ دكف بمكغ مستكل المبيعات الذم تـ تقديره مما قد يفقد النظاـ الرقابي فعاليتو إذا 
لـ يكف مرنان بالقدر الذم تستخدـ فيو أدكات أخرل. كأيضان كعمى سبيؿ المثاؿ فإنو ينبغي لمدير 

ف يككف مستعدان لمقابمة حاالت الفشؿ الناشئة عف تعطؿ إحدل اآلالت أك غياب أحد اإلنتاج أ
 العامميف الفنييف أك انقطاع التيار الكيربائي. 

 سرعة اإلبالغ عف االنحرافات -6
إف النظاـ الرقابي المثالي ىك ذلؾ النظاـ الرقابي الذم يمكف مف خبللو اكتشاؼ االنحرافات قبؿ 

سرعة في اإلببلغ عنيا كالسرعة في تكصيؿ المعمكمة البلزمة كالمبلئمة حدكثيا مما يتطمب ال
كالدقيقة التي يحتاجيا المدير في معالجة االنحرافات كتصحيحيا قبؿ تفاقميا .كالجدير ذكره أف 
تكصيؿ المعمكمة يحتاج إلى نظـ معمكمات إدارية تتناسب مع طبيعة األنشطة، كالذم يمكف مف 

 ت الكافية لممساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة.خبللو تكفير المعمكما
 التنبؤ بالمستقبؿ. -7

يجب أف ال تقتصر النظـ الرقابية المستخدمة عمى اكتشاؼ االنحرافات الحالية أك المتزامنة مع 
نما عمى المدير أف يسعى جاىدان لمحصكؿ عمى أساليب رقابية تمكنو مف التنبؤ  العممية اإلنتاجية كا 

ؿ كقكعيا كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي مف شأنيا تفادم إىدار التكاليؼ كالتي باالنحرافات قب
قد تككف جسيمة . فعمى سبيؿ المثاؿ ال يستطيع المدير أف يقؼ مكتكؼ األيدم حيف يكتشؼ أف 

 السيكلة النقدية قد نفذت مف المؤسسة منذ شيريف سابقيف.  
 األعماؿ التصحيحية -8

ك ذلؾ النظاـ الذم ال يشير فقط إلى االنحرافات الجكىرية عف المعايير إف أم نظاـ رقابي فعاؿ ى
المكضكعة كلكنو النظاـ الذم يكضح كيقترح مجمكعة مف الخطكات اإلجراءات كاألعماؿ 
التصحيحية لتصحيح االنحرافات. كىذا يعني أف النظاـ الرقابي يجب أف يشير إلى المشكمة 

ف يضعكا مسبقان مجمكعة مف اإلرشادات في الحاالت التي كحمكليا ، كىذا يتطمب مف المدراء أ
يتكقع أف يككف فييا انحرافات. فعمى سبيؿ المثاؿ لك انخفض العائد المتحقؽ مف بيع كحدة كاحدة 

 يجب أف يتبعو مباشرة انخفاض عائد في التكمفة.
 التركيز عمى اإلستراتيجية -9

لخطكات كالممارسات كاإلجراءات بالتفصيؿ ، إف النظاـ الرقابي ال يستطيع مراقبة كؿ األنشطة كا
ذا حدث ىذا فإف تكمفتو قد ال تككف مبررة. كليذا يجب التركيز عمى العكامؿ كالنقاط اإلستراتيجية  كا 

 كاألنشطة كالعمميات كاألحداث الحرجة كالمعقدة كالتي قد تيدد أصكؿ كممتمكات الشركة.  
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 استخداـ جميع خطوات الرقابة -30
قابية تتككف مف مجمكعة مف الخطكات سكاءن في تحديد المعايير الرقابية أك في إف العممية الر 

تجميع البيانات كالمعمكمات عف األداء الفعمي أك مقارنة األداء الفعمي بالمعايير كمف ثـ اتخاذ 
إجراءات تصحيحية. كمف ىنا فإف أم نقص في إحدل الخطكات السابقة قد يؤدم إلى عدـ فعالية 

 ابي. النظاـ الرق
 المشاركة -33

ينبغي ألم نظاـ رقابي حتى يككف فعاالن أف يككف مقبكالن لجميع األعضاء كالمكظفيف في الشركة. 
كحتى يككف ىناؾ قبكؿ البد مف مشاركة األعضاء في تصميـ ىذا النظاـ كخاصة عند كضع 

التنفيذ كالمتابعة المعايير الرقابية. فكمما كانت ىناؾ مشاركة كمما كاف ىناؾ قبكؿ كتعيد كالتزاـ ب
 ككمما أدل ذلؾ إلى نجاح العممية الرقابية كتحقيؽ أىدافيا.

 االتفاؽ مع التنظيـ -32
فعالية نظاـ الرقابة ترتبط ارتباطان كثيقان بالتنظيـ ككنو األداة الرئيسية لتنسيؽ األعماؿ كتكضيح 

يض السمطات ، لذلؾ العبلقات كتحديد الكاجبات كالمسئكليات كىك كذلؾ مركز لتكزيع المياـ كتفك 
ال يجكز أف يمارس الرقابة إال مف كانت سمطتو تسمح بذلؾ. فالمدير في التنظيـ الرسمي ىك 
المركز الذم تتركز فيو كظيفة الرقابة عمى مف يخضع لو مف أفراد، كأما التنظيـ غير الرسمي فبل 

ال سيؤدم إلى اإلخبلؿ كاإلساءة لنظاـ العمؿ  .يجكز لو ممارسة الرقابة كا 
 الموضوعية -31

أم نظاـ رقابي فعاؿ يجب أف ال يخضع لمحددات كاعتبارات شخصية ، فعندما تككف األدكات 
كاألساليب الرقابية المستخدمة شخصية فإف شخصية المدير أك شخصية المرؤكس قد تؤثر عمى 

عية. الحكـ عمى األداء كتجعمو حكمان غير سميـ. كليذا يجب أف تتميز األنظمة الرقابية بالمكضك 
كالمعايير المكضكعية قد تككف معايير كمية مثؿ التكاليؼ أك ساعات العمؿ لمكحدة أك تاريخ 
االنتياء مف العمؿ ،أك معايير نكعية مثؿ برامج أفضؿ تدريب أك تحقيؽ نكع محدد مف التحسيف 
ف عمى الجكدة كنكعية األفراد. كالميـ ىنا أنو بغض النظر عف المعيار المكضكعي يجب أف يكك 

 المعيار قاببلن لمتحديد كاالختيار كالتدقيؽ. 
 

 ثالثاً: مؤشرات ضعؼ النظاـ الرقابي
إف الحكـ عمى أم نظاـ رقابي في أم مؤسسة يمكف أف يككف مف خبلؿ مؤشرات عديدة ليست داخمية 

قابي، فحسب بؿ ىناؾ أطراؼ كجيات خارجية يمكف أف تدؿ المدراء عمى ضعؼ كبير في نظاميـ الر 
بعض المؤشرات التي تدؿ عمى أف النظاـ الرقابي في المؤسسة نظاـ ضعيؼ  يمكف إجماؿ يميفيما ك 

صبلح)العامرم ، كالغالبي،  ( :2007:246كيحتاج إلى إعادة نظر كا 
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كثرة شككل الزبائف كتذمرىـ مف السمع كالخدمات المقدمة مف قبؿ منظمة األعماؿ. لذلؾ فإف كثيران  -
راء زبائنيا مف خبلؿ صناديؽ الشكاكل كاالقتراحات أك مف خبلؿ أرقاـ مف الشركات اليكـ تستطمع آ

 تميفكنية مجانية أك مكاقع انترنت أك استبيانات مباشرة تكزع عمى الزبائف.
عدـ رضا العامميف ككثرة شككاىـ كتذمرىـ كتظمماتيـ كارتفاع مؤشر الغياب كزيادة معدؿ الدكراف في  -

تخفي كراءىا ضعفان في نظاـ الرقابة الخاص بالتحفيز كالتدريب العمؿ ، حيث أف كؿ ىذه األمكر 
 كالترقيات كاالختيار كالتعييف.

ف ىذا األخير ىك رأس ماؿ إج عف زيادة في كمية المخزكف حيث نقص في رأس الماؿ العامؿ ينت -
بسبب  مجمد أك بسبب انخفاض السيكلة بشكؿ حاد كعدـ إجراء مراجعة دقيقة لمديكف كمتابعة تحصيميا

 ضعؼ الجكانب الرقابية المالية.
األفراد العامميف بسبب نقص المكاد األكلية أك عدـ كفاءة  تكقؼ عمؿكثرة تكقؼ كعطؿ المكائف أك  -

اإلدارة في جدكلة العمؿ أك عدـ كفاءة نظاـ الصيانة كمراقبة كمتابعة المكائف مف حيث الصيانة 
 ب ضعؼ الرقابة العممياتية.الدكرية كاستبداؿ أجزاء في مكعدىا كىذا بسب

كثرة العمؿ الكرقي ككجكد االختناقات في سير العمؿ بسبب تعقد اإلجراءات كعدـ كضكح  -
 الصبلحيات كتضارب األدكار كالصراع عمى المكارد كىذه تدخؿ في إطار ضعؼ الرقابة الييكمية.

عادة التشغيؿ ل - مكحدات المنتجة يدؿ عمى تكاليؼ إنجاز عالية لمختمؼ األعماؿ ككثرة التالؼ كا 
 ضعؼ الرقابة عمى الجكدة. 

عبلقات سيئة مع أطراؼ مؤثرة في البيئة الخارجية بسبب ضعؼ الرقابة اإلستراتيجية كعدـ قدرتيا -
 عمى إدامة العبلقة معيـ بشكؿ جيد لصالح المنظمة.

ات البل أخبلقية  دفع غرامات كمعالجة دعاكل كقضايا مرفكعة ضد المنظمة يرتبط بعضيا بالسمككي -
 لبعض العامميف كىذا يدؿ عمى ضعؼ في نظاـ الرقابة .

 
 مقاومة الرقابة وسبؿ التغمب عمييا 10.1.2 

كثيران ما تكاجو أنظمة الرقابة مقاكمة مف قبؿ العامميف خاصة عندما يككف ىناؾ تعديبلت أك تحديث 
يفترض بعض المدراء المقاكمة المتكلدة  لمنظاـ بإضافة آليات جديدة أك تعديؿ المعايير المعتمدة. كقد

 ىي ألسباب تتعمؽ بشخصية العامميف كليس العيب في نظاـ الرقابة كفمسفتو كتركيزه كخصائصو.
 ( :2007:247ولعؿ أىـ أسباب مقاومة الرقابة ما يمي )العامري ، والغالبي،

 الرقابة المبالغ فييا: -
اصيؿ الدقيقة يصبح المكقؼ مزعجان لمعامميف عندما يككف نظاـ الرقابة مركزان عمى جميع التف

خاصة إذا كاف يراقب أفعاليـ كتصرفاتيـ بالتفصيؿ كبشكؿ مباشر. لذلؾ فإف نظاـ الرقابة يجب 
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أف يركز عمى ما نسميو النقاط الحرجة في العمؿ أك األنشطة األساسية كالتي يجب أف يحدد ليا 
 ان.مؤشرات أداء دقيقة كلكؿ مؤشر معايير محددة أيض

 التركيز غير المناسب -
قد يككف تركيز النظاـ الرقابي أحيانان عمى المعايير الكمية الضيقة دكف تحميميا أك تفسيرىا. فعمى 
سبيؿ المثاؿ التركيز عمى زيادة المبيعات في األمد القصير بشتى الطرؽ كتحديد أرقاـ كمعيار 

اب فنية معقكلة قد يضطر ىؤالء ألداء البائعيف دكف تفسير لحدكث انخفاض في األرقاـ ألسب
 البائعيف لمقاكمة نظاـ الرقابة كالمعايير الرقمية المحددة كغيرىا مف األمثمة. 

 مكافأة عدـ الكفاءة -
إف ما يقصد بمكافأة عدـ الكفاءة ىك أف تفيـ اإلدارة ما تخفي األرقاـ كتفسيرات ىذه األرقاـ كليس 

 ء كبالتالي اتخاذ قرارات بالمكافأة أك العقكبة.األرقاـ بحد ذاتيا كمعيار لمحكـ عمى األدا
 محاسبة مبالغ فييا -

تسمح الرقابة الفعالة لممدراء تحديد ما إذا كاف العاممكف يتحممكف مسئكلياتيـ بشكؿ صحيح ، لكف 
المبالغة في محاسبة العامميف عمى اإلنجاز رغـ ككف المعايير المحددة قد تحققت يدفع العامميف 

 لرقابة.لمقاكمة نظاـ ا
 

أسباب مقاكمة الرقابة نحاكؿ أف نحدد السبؿ الكفيمة بالتغمب عمى ىذه المقاكمة  ضااستعر تـ كبعد أف 
 كيتـ ذلؾ مف خبلؿ مرحمتيف:

األكلى: مشاركة العامميف في جميع إجراءات كمراحؿ العممية التخطيطية كالتنفيذية  -
 بلؿ المشاركة الفعالة.كالرقابية كىذا سيؤدم إلى تقميؿ مقاكمتيـ لمرقابة مف خ

كالثانية: تطكير إجراءات لتدقيؽ العممية الرقابية كآلياتيا كالمعايير المحددة لؤلداء كمما  -
 حدثت مشكمة أك حصؿ تطكر في الكضع البيئي الذم تعمؿ فيو المؤسسة.
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 مقدمة 1.2.2
المكاطنيف لتأثيرىا عمى الجانب الصحي في  ذية كجكدتيا مف أكلكيات اىتماماتغإف سبلمة األ

حياتيـ. حيث أف تناكؿ األغذية الفاسدة أك المغشكشة أك الضارة يؤثر بشكؿ مباشر عمى الصحة 
العامة كيؤدم إلى المرض مما يزعزع الثقة في نظـ الرقابة كالعامميف في قطاع األغذية بشكؿ عاـ مف 

كمكرديف كمكزعيف. لذلؾ يتكقع المستيمككف أف تككف ىناؾ حماية عمى  طكؿ مراحؿ السمسمة منتجيف 
الغذائية مف المنتجيف كحتى المستيمكيف كالتي يشار إلييا غالبان بأنيا السمسمة مف المزرعة كحتى 

ممة ككانت المائدة. كلف تتحقؽ الحماية الكاممة إال إذا كانت جميع قطاعات السمسمة تعمؿ بطريقة متكا
نظـ الرقابة عمى األغذية فعالة كتتناكؿ جميع مراحؿ تمؾ السمسمة. كىنا يجدر أف ننكه إلى الفرؽ بيف 
سبلمة األغذية كجكدتيا. فمفيـك سبلمة األغذية يقصد بو جميع مصادر األخطار التي قد تككف مزمنة 

األغذية فتعني جميع الصفات أك حادة كالتي قد تجعؿ األغذية مضرة بصحة المستيمكيف. كأما جكدة 
األخرل التي تؤثر في تقييـ المستيمكيف لممنتجات كمف ىذه الصفات صفات سمبية مثؿ التمؼ أك 
التمكث باألكساخ أك تغير المكف أك كجكد رائحة ، كما كتشمؿ صفات ايجابية مثؿ المنشأ كالمكف كالطعـ 

 .يقة تجييز األغذيةكالرائحة كطر 
لمرقابة عمى األغذية في مختمؼ البمداف ىي أمر ضركرم لحماية صحة تعتبر النظـ الفعالة 

المستيمكيف كضماف سبلمتيـ. كتعرؼ الرقابة عمى األغذية بأنيا نشاط تنظيمي إلزامي تتكلى إنفاذه 
السمطات الكطنية أك المحمية لتكفير الحماية لممستيمكيف كالتأكد مف أف جميع األغذية ستككف مأمكنة 

ة لبلستيبلؾ البشرم أثناء مراحؿ اإلنتاج كالمناكلة كالتخزيف كالتجييز كالتكزيع، كأف كمغذية كصالح
تتفؽ مع اشتراطات السبلمة كالجكدة ، كأف تككف مكسكمة بطريقة صادقة كدقيقة عمى النحك 

 (.   4،6: 2010المنصكص عميو في القانكف)مركز الميزاف، 
تناكؿ يعاـ كفي ىذا المبحث بإذف اهلل س بشكؿ رقابةبحث األكؿ مكضكع الفي الم الباحث لقد تناكؿ

ركز عمى الرقابة عمى األغذية في فمسطيف يعمى األغذية عمى كجو التحديد. كسمكضكع الرقابة 
 كتحديدان في قطاع غزة. 

 
 اإلطار القانوني المنظـ لقطاع األغذية في فمسطيف 2.2.2

 يمكف سردىا فيما يمي: في فمسطيف األغذيةلرقابة عمى ىناؾ عدة قكانيف كقرارات تنظـ عممية ا
 قانوف الصحة العامة -3
األغذية بأنيا "كؿ مادة يستخدميا اإلنساف أكبلن  2004لسنة  20يعرؼ قانكف الصحة العامة رقـ  

أك شربان أك مضغان ،أك يمكف أف يدخؿ في تحضير تمؾ المكاد أك تركيبيا" كأضاؼ القانكف أف 
ضر غذائي غير دكائي مخصص لتغذية األطفاؿ الرضع أك األغذية الخاصة ىي "كؿ مستح
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لمرضى السكرم أك يستخدـ إلنقاص الكزف أك زيادتو أك أم أغذية خاصة أخرل يصدر بشأنيا 
 قرار مف الكزير"

كحددت المادة الثانية المياـ المككمة إلى كزارة الصحة مف حيث ترخيص األعماؿ كالحرؼ 
كمراقبتيا ككضع المكائح كاألنظمة الخاصة بسبلمة الغذاء ، كالصناعات الغذائية كأماكف بيعيا 

ككذلؾ الفحص الدكرم لمياه الشرب مف حيث صبلحيتيا لبلستخداـ اآلدمي.أما الفصؿ الرابع مف 
قانكف الصحة العامة فقد أكجب عمى مصنعي األغذية تزكيد الكزارة بالتركيبة الكيماكية لممكاد 

اكؿ األغذية الخاصة إال بعد تسجيميا كترخيصيا في الكزارة الغذائية لفحصيا كنص عمى حظر تد
.كما نص عمى كجكب االلتزاـ بالمكاصفات كالشركط المحددة في التعميمات الفنية اإللزامية 

مف القانكف تداكؿ األغذية إذا  18الصادرة عف مؤسسة المكاصفات كالمقاييس. كحظرت المادة 
دة مف قبؿ الكزارة أك كقع بيا غش عمى نحك يغير مف كانت مخالفة لمشركط كالمكاصفات المحد

أف المنتج الغذائي  19طبيعتيا أك يجعميا غير صالحة لبلستخداـ اآلدمي. كما كأشارت المادة 
يعتبر غير صالح لبلستخداـ اآلدمي إذا حدث تغير في خكاصو الطبيعية مف حيث الطعـ كالمكف 

كيبتو الكيماكية  أك حدث تمكث لو بممكث إشعاعي أك كالرائحة أك ثبت بالتحميؿ حدكث تغير في تر 
أف  20كيماكم أك انتيت مدة صبلحيتو أك تـ تداكلو في ظركؼ غير صحية. كما كنصت المادة 

المنتج يككف غير صالح لبلستخداـ اآلدمي إذا كاف ممكثان بالمبيدات أك الطفيميات أك المكاد المشعة 
ساف أك كاف المنتج مف حيكاف نافؽ أك مصاب بمرض أك غيرىا عمى نحك يؤثر عمى صحة اإلن

 (.1:  2012يعدم اإلنساف أك كانت عبكتو تحتكم عمى مكاد ضارة بالصحة )حرب ، 
 
 قرار بقانوف بشأف قانوف الصناعة -2

لقد كسع نطاؽ قانكف الصناعة ليشمؿ باإلضافة لممنشآت الصناعية بعض الحرؼ كالمخابز 
مف القانكف عمى أف المنشآت الصناعية يجب  3تنص المادة  ثباألغذية، حيكحرؼ أخرل تتعمؽ 

التي تحدد خصائص المنتج  اإللزامية المعتمدةعمييا االلتزاـ بتطبيؽ التعميمات الفنية 
 (.1 :2012 الصناعي)حرب،

 
 (:2012:2، )حرب 2005لسنة  21قانوف حماية المستيمؾ رقـ  -1

المستيمؾ بما يكفؿ لو عدـ التعرض ألية حيث ييدؼ قانكف حماية المستيمؾ إلى حماية حقكؽ 
مخاطر صحية أك غبف أك خسائر اقتصادية كتكفير السمع كالخدمات كمنع االستغبلؿ كالتبلعب 
باألسعار. فقد نصت المادة الثالثة مف قانكف حماية المستيمؾ عمى الحقكؽ التي يتمتع بيا 

 المستيمؾ كالتي منيا :
 .مالو لمسمعة أك الخدمة مف حيث الجكدة كالنكعيةالحفاظ عمى صحتو كسبلمتو عند استع -
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 .الحصكؿ عمى المعاممة العادلة دكف تمييز مف قبؿ مزكد المنتج أك المصنع -
 .تشكيؿ جمعيات لحماية المستيمؾ كاالنتساب إلييا -
العيش في بيئة نظيفة كسميمة كحصكلو عمى سمعة كخدمة مطابقة لمتعميمات الفنية  -

 .اإللزامية
 .ر لمسمع كالخدمات بيف بدائؿ سمعية أك خدماتيةاالختيار الح -
الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة عف المنتجات التي يشترييا أك يستخدميا المستيمؾ  -

ليتسنى لو ممارسة حقو باالختيار الحر كالكاعي بيف كافة السمع كالخدمات المعركضة 
 .بالسكؽ

المستيمؾ لصكف حقكقو التعكيض بالتقاضي إما مباشرة أك بكاسطة جمعيات حماية  -
 .كتعكيضو عف األضرار التي قد تككف لحقت بو

لدل  مطابقتيا لممكاصفاتاستبداؿ السمعة أك إصبلحيا أك استرجاع ثمنيا في حاؿ عدـ  -
 سميـ.استعماليا بشكؿ 

 التجارم،يميا في السجؿ تسج ـالمؤسسة، كرقطمب فاتكرة مف المزكد يحدد فييا اسـ  -
كالثمف كالكمية المتفؽ عمييا ، الخدمة ككحدة البيع أك التأجير ة أككتعريؼ السمع ،اكعنكاني

 كالقيمة اإلجمالية لمفاتكرة بالعممة المتداكلة.
 

 قانوف الزراعة  -1
كالذم يشمؿ كبلن مف  2003لسنة  3يتشكؿ اإلطار القانكني الزراعي مف قانكف الزراعة رقـ 

كيحدد قانكف الزراعة  السمكية.انية كالثركة األراضي الزراعية كاألحراش كالمراعي كالثركة الحيك 
 القكاعد الخاصة بحماية ىذه الثركة كتحقيؽ األمف الغذائي كالحفظ عمى الصحة العامة.

 
 2000لسنة  6قانوف المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقـ  -5

،حيث منح القانكف  2000-9-17بتاريخ  2000لسنة  6صدر قانكف المكاصفات كالمقاييس رقـ 
ؤسسة المكاصفات كالمقاييس صبلحية حصرية في السمطة الفمسطينية بإعداد كاعتماد المكاصفات م

كالمقاييس الفمسطينية ،كما كميز القانكف ما بيف المكاصفات الفمسطينية كالتعميمات الفنية اإللزامية 
لمنتج مستكفيان ،فاألكلى اختيارية كىي تتعمؽ بالجكدة أما الثانية فيي إلزامية حيث يجب أف يككف ا

 (.2: 2012لمشركط الفنية لبلستخداـ اآلدمي كتسكيقو في السكؽ )حرب ، 
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 بطاقة البياف لممواد والسمع التموينية  -6
بشأف  بطاقة البياف "كسـ   2003لسنة  1قرار رقـ  2003-3-23أصدر كزير التمكيف بتاريخ 

ستيراد أك إدخاؿ أك بيع أك عرض بقصد البيع اإلنتاج" لممكاد كالسمع التمكينية منع بمكجبو إنتاج أك ا
لممكاد كالسمع التمكينية المعبأة ما لـ تكف كحدات تداكليا لممستيمؾ مستكفية لممتطمبات العامة كالبيانات 

بشأف بطاقة بياف المنتجات الغذائية المعبأة  135الخاصة كفقان لقانكف المكاصفات الفمسطينية رقـ 
بشأف بطاقة بياف المنتجات الكيميائية. كما كحظر القرار إدخاؿ المكاد  163 كالمكاصفة الفمسطينية رقـ

كالسمع التمكينية التي مضى عمييا أكثر مف ثمث مدة صبلحيتيا لبلستيبلؾ اآلدمي أك نصؼ المدة 
 (.2:  2012في حالة االستيراد المباشر )حرب ، 

 
 ف اإلطار المؤسسي المشرؼ عمى قطاع األغذية في فمسطي 3.2.2

اىتمت السمطة الكطنية الفمسطينية بمراقبة السمع التي ترد إلى األسكاؽ حرصان منيا عمى الصحة 
العامة لممجتمع كسبلمة كجكدة السمع كالمنتجات كحماية المكاطنيف مف أساليب الغش كالخداع . كقد 

كزارة عمى ، حيث عممت ال 1996أنيطت ميمة الرقابة عمى السكؽ لكزارة التمكيف في نياية عاـ 
تشكيؿ المختبرات كبناء كادر متخصص لمقياـ بيذه المياـ ، كعممت بذلؾ حتى تـ دمجيا تحت مظمة 

، ليصبح ىذا االختصاص مف المياـ الرئيسية لكزارة االقتصاد  2003كزارة االقتصاد الكطني في عاـ 
باإلضافة لكزارة االقتصاد  الكطني ، فسميت اإلدارة العامة لمرقابة كالتفتيش بدائرة حماية المستيمؾ.

الكطني يكجد عدد آخر مف الكزارات التي تعمؿ في مجاؿ الرقابة عمى سبلمة كجكدة الغذاء كىي كزارة 
 (. كفيما يمي6: 2010الزراعة ككزارة الصحة ، كما كتعمؿ البمديات في المجاؿ ذاتو )مركز الميزاف ،

 ت مف أعماؿ رقابية عمى النحك التالي:باإلشارة ألىـ ما تقكـ بو ىذه الجيا يقـك الباحثس
 (:3: 2012وزارة االقتصاد الوطني )حرب ، -3

تقـك كزارة االقتصاد الكطني بالمراقبة عمى المنتجات الغذائية مف خبلؿ دائرة حماية المستيمؾ عمى 
 النحك التالي:

 رالرقابة عمى المنتجات الغذائية كغير الغذائية عمى جميع المنافذ الرئيسية لممعاب -
تسجيؿ محاضر تحفظ عمى المعابر لبعض األصناؼ التي يشؾ المفتشيف في جكدتيا أك  -

صبلحيتيا لبلستيبلؾ اآلدمي أك مصدرىا كتحكؿ إلى دائرة حماية المستيمؾ في كزارة 
 االقتصاد الكطني

يكمؼ مفتشكف مختصكف ذكك خبرة لجمب عينات مف مخازف التجار حسب ما يرد في  -
 كشؼ المعابر.

حكصات البلزمة في مختبر الكزارة كفي حالة مطابقة السمع لممكاصفات عمؿ الف -
الفمسطينية يتـ اإلفراج عنيا بعد التفاىـ عمى السعر لممستيمؾ مع التاجر ،أما إذا كانت 



 30 

مخالفة لممكاصفات الفمسطينية يتـ أخذ القرار المناسب إما بإتبلؼ الكمية أك تحكيميا لمادة 
 أخرل يمكف االستفادة منيا

تقكـ كزارة االقتصاد الكطني أيضان بمتابعة المنتجات الغذائية كغير الغذائية مف حيث مدل  -
 سبلمتيا كجكدتيا مف خبلؿ مفتشي الكزارة.

 
 وزارة الزراعة -2

تقكـ كزارة الزراعة بالرقابة عمى المنتجات الزراعية عمى المعابر كفي األسكاؽ كذلؾ عمى النحك 
 :(2010:7 الميزاف،التالي)مركز 

يجب حصكؿ التاجر عمى إذف مسبؽ قبؿ إدخاؿ أم منتج زراعي كذلؾ مف اإلدارة العامة  -
لمتسكيؽ كالمعابر،كال يمنح اإلذف إال بعد أخذ المكافقة الفنية مف اإلدارة المختصة مثؿ 
البيطرة لممنتجات الحيكانية ،الكقاية لممبيدات ،اإلرشاد الزراعي ككقاية النباتات لؤلشتاؿ 

 لمياه كالتربة لؤلسمدة ،كالثركة السمكية لؤلسماؾ.كالبذكر،ا
يتـ فحص المنتجات النباتية مثؿ الفكاكو كالخضار الطازجة مف قبؿ ميندسيف زراعييف  -

حاؿ مخالفتيا لتمؾ المكاصفات يتـ  يالفمسطينية، كفكالتأكد مف مطابقتيا لممكاصفات 
 حجزىا كتشكيؿ لجنة لمبت في أمرىا.

يكانية الطازجة مف لحكـ كأسماؾ كدكاجف مف قبؿ أطباء بيطرييف يتـ فحص المنتجات الح -
 عمى المعابر عمى أف تككف الشحنة مرفقة بشيادة صحية إلثبات خمكىا مف األمراض .

يتـ فحص الحيكانات الحية مف عجكؿ كأبقار مف قبؿ أطباء بيطرييف كتككف مرفقة  -
 ت خمكىا مف األمراض.باألكراؽ الثبكتية البلزمة كالتي منيا شيادة صحية تثب

أما بالنسبة لمحكـ كاألسماؾ المجمدة فيتـ االحتفاظ بيا في ثبلجات خاصة لمتاجر كيؤخذ  -
عميو تعيد بعدـ التصرؼ بيا ،حيث يتـ إحصاؤىا بدقة كتؤخذ عينة مف قبؿ كزارة 

 االقتصاد الكطني لمتأكد مف سبلمتيا كمطابقتيا لممكاصفات الفمسطينية.
يككف مرفقان بشيادة فحص مخبرم كشيادة منشأ فمسطيني ،أما الزيت أما زيت الزيتكف ف -

 الكارد مف الخارج فيتـ تحريزه مف قبؿ كزارة االقتصاد الكطني كيفحص مخبريان.
كفيما يتعمؽ بالمبيدات فإنو كبعد المكافقة مف جية االختصاص كمنحيا اإلذف الفني  -

مف أنو مطابؽ لئلذف الفني  الخاص بيا لدخكليا يتـ مراقبة نكع المبيد كالتأكد
 الممنكح.كيطبؽ المعيار ذاتو عمى مختمؼ مستمزمات اإلنتاج الكاردة.

يتـ القياـ بجكالت مراقبة فجائية كدكرية لمحبلت بيع المبيدات لمتأكد مف عدـ كجكد  -
مخالفات قانكنية تتعمؽ بتزكير الممصقات أك تخزيف أك بيع مبيدات محظكرة أك مخالفتيا 
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فحص عينات مف النبات كالتربة بيدؼ الكشؼ عف مسببات  ـداكؿ، كيتالتلشركط 
 األمراض.

صدار  - متابعة مزارع الطيكر كالحيكانات مف خبلؿ الكشؼ الدكرم كأخذ العينات كا 
 التكصيات البلزمة.

 
 وزارة الصحة -1

عة حيث يكجد في كزارة الصحة دائرة خاصة لممراقبة عمى األغذية كىي قسـ مراقبة األغذية التاب
 (:2010:8 الميزاف،أنشطتيا الرقابية ما يمي)مركز  فالكقائي، كملدائرة الطب 

 جمع عينات مف مختمؼ أنكاع األغذية كفحص مدل مطابقتيا لمعايير الجكدة. -
 الفحص الطبي لمعامميف بإعداد األغذية. -
 القياـ بإتبلؼ األغذية غير المطابقة لممكاصفات. -
 األغذية . إصدار األذكنات البلزمة الستيراد -
 التفتيش كالمراقبة عمى األغذية المعدة في المستشفيات. -
 القياـ بعمميات التحقيؽ البلزمة لحاالت االشتباه في األغذية الممكثة. -
 منح رخص السيارات التي تستخدـ في نقؿ األغذية. -
رشادات كطنية لجكدة األغذية ،باإلضافة لمتثقيؼ الصحي  - المشاركة في كضع معايير كا 

 مـك الجميكر كالعامميف في مجاؿ األغذية.بيف ع
 المساىمة في كضع التشريعات لدعـ إجراءات سبلمة األغذية. -
 تطكير المرافؽ المتعمقة بضبط الجكدة الغذائية. -
 تدعيـ برامج رصد كمراقبة كضبط األغذية. -

،حيث  كفي ذات السياؽ كضعت كزارة الصحة أسس لمعمؿ بيا في نقؿ المكاد الغذائية عبر األنفاؽ
يحظر إدخاؿ األغذية عالية المخاطر كالقابمة لمفساد مثؿ: األغذية التي بحاجة لظركؼ خاصة لمحفظ 
 أثناء النقؿ كالتداكؿ مف تبريد أك تجميد أك أغذية غير منتجة في مصانع ،أك أغذية مغشكشة كغيرىا.

 
 البمديات -1

ائية مف خبلؿ دكائر الصحة فييا ،كمف تمارس البمديات في قطاع غزة ميامان رقابية عمى المنتجات الغذ
 ( : 2010:9  تقكـ بيا ما يمي)مركز الميزاف، المياـ التي
الكشؼ عمى الحيكانات قبؿ الذبح كالتأكد مف سبلمة كنظافة الذبائح كصبلحيتيا  -

 لبلستيبلؾ اآلدمي كذلؾ مف خبلؿ المسالخ التابعة لعدد مف بمديات القطاع.
 ئية في األسكاؽ كالمتاجر.التفتيش عمى المنتجات الغذا -
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 التفتيش عمى متاجر بيع األسمدة كالمبيدات. -
 التفتيش عمى مزارع األبقار كالدكاجف. -
كقسـ   كبمديات شماؿ غزة في المبحث التالي دكر البمديات كبالتحديد بمدية غزة يتناكؿ الباحثىذا كس

 الصحة فييا في الرقابة عمى األغذية بشيء مف التفصيؿ.
 

 في قطاع غزة ؽة المستوردة عبر المعابر واألنفاع الرقابة عمى األغذيواق 4.2.2
مف حصار خانؽ أدل إلى محاربة السكاف المدنييف في حقيـ في  في الكقت الحاضر يعاني قطاع غزة

، يضاؼ إلى ذلؾ االعتداءات المتكررة الحصكؿ عمى غذاء مناسب كآمف صحيان كخاٍؿ مف األضرار
باستخداـ بعض األسمحة المحرمة دكليان مما كاف لو آثار سمبية كبيرة في حؽ  التي يتعرض ليا القطاع

كمف تمؾ الممارسات التي يتعرض ليا القطاع مف قبؿ  ،نيف في الحصكؿ عمى الغذاء اآلمفالمكاط
 :(2010)مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف،  سمطات االحتبلؿ

عند إدخاؿ البضائع إلى القطاع يتعمد االحتبلؿ اتخاذ جممة مف اإلجراءات كالمعكقات  -
 .كالتي ينتج عنيا جممة مف اآلثار السمبية عمى سبلمة كجكدة األغذية

ىك متدني الجكدة غالبية ما يدخؿ مف منتجات غذائية عبر المعابر مع دكلة االحتبلؿ  -
بشكؿ كبير، ألف اإلسرائيمييف غالبان ما يصدركف لمقطاع متبقيات األسكاؽ كالمحاصيؿ 

 لجكدة.متدنية ا
ال تسمح سمطات االحتبلؿ بإدخاؿ األسمدة الضركرية لمزراعة كالتي تعمؿ عمى زيادة  -

جكدة المزركعات، بما ينعكس سمبان عمى القيمة الغذائية ليا كالذم ينعكس بدكره سمبان عمى 
 .صحة المكاطنيف

منتجات ال يدخؿ االحتبلؿ المبيدات كفقان الحتياجات المزارعيف بما ينعكس سمبان عمى ال -
 الزراعية.

يتسبب عدـ كجكد اإلمكانيات البلزمة إلجراء كافة الفحكصات الخاصة باألغذية في  -
ألف ىناؾ حاجة في أخطار حقيقية عمى سبلمة كصحة المكاطنيف، مختبرات القطاع 

كىذا ال يتسنى إال بتكفر المختبرات المجيزة باإلمكانيات البلزمة لمتأكد مف سبلمة األغذية 
 ا ال يتكفر في القطاع.، كىذا م

لكزارات المعنية كالبمديات لمقياـ بالرقابة عمى األغذية مف جية أخرل فإنو كبالرغـ مف الدكر المنكط با
إال أف ىناؾ إشكاليات تتعمؽ بعدـ كجكد رقابة كافية عمى األغذية سابقان(، )كالتي أشار إلييا الباحث 

صحيان، كأىـ ىذه  اطنيف في الحصكؿ عمى غذاء آمففي قطاع غزة، كالذم ينعكس سمبان عمى حؽ المك 
 :(2010)مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف،  اإلشكاليات
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، كاالكتفاء بالقياـ بذلؾ عند عدـ المراقبة المباشرة لممنتجات الغذائية القادمة مف األنفاؽ -
 كصكليا إلى األسكاؽ.

في  أمثبلجات التبريد بعض منتجاتيا خارج تقكـ متاجر بيع المحكـ كاألسماؾ المجمدة  -
األمر كتحت أشعة الشمس كفي حاؿ لـ يتـ بيعيا يتـ إرجاعيا إلى الثبلجة، اليكاء الطمؽ 

 خطكرة تمس سبلمة األغذية كجكدتيا.الذم ينطكم عميو 
 عدـ اكتراث الكثير مف المزارعيف باالستخداـ السميـ لممبيدات. -
 .مف األنفاؽ الفاسدة كالمغشكشة تتكفر في األسكاؽ عدد مف أنكاع المبيدات القادمة -
الرقابة عمى سبلمة كجكدة األغذية، كالذم في غياب التنسيؽ الكافي بيف الجيات المعنية  -

  بدكره يشكؿ عائقان أماـ فعالية األداة الرقابية.
 

 واقع الرقابة عمى األغذية المصنعة محميًا في قطاع غزة 5.2.2
نية المصنعة محميان الفحكصات الميكركبيكلكجية كالكيميائية ال تجتاز عشرات السمع الغذائية الفمسطي

 .(2013التي يجرييا الطب الكقائي في الرعاية الصحية األكلية، ما يتطمب إتبلفيا فكران )أبكحية، 
أخذت فيو المنشآت  2013يكنيك  13كلقد نشرت صحيفة الرسالة نت اإللكتركنية المحمية تقريران بتاريخ 

كعزت ذلؾ إلى  ،طاع كعينة كتبيف أف ىذه المنشآت تخمك مف مكاصفات الجكدةالصناعية كسط الق
لممصانع دكف معاينة ضعؼ التنسيؽ بيف البمديات كالجيات الرقابية كاكتفاء البمديات بمنح تراخيص 

حيث ككما أسمفنا فإف قانكف  .باإلضافة إلى ضعؼ اإلمكانيات صحية كبيئية كفنية مف قبؿ المختصيف
ينص عمى ضركرة ترخيص الميف كالحرؼ كالصناعات الغذائية  2004لسنة  20امة رقـ الصحة الع

  كأماكف بيعيا كمراقبتيا.
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 :بمدية غزة 1.3.2
 نبذة عف مدينة غزة:

كىي مدينة عريقة تعاقب عمييا الكثير مف الحقب  التاريخية،تعتبر مدينة غزة مف مدف فمسطيف 
 600كيصؿ عدد سكانيا نحك  ،31كخط عرض  34كالحككمات. كتقع مدينة غزة عمى خط طكؿ 

ـ حينما 2008كـ مربع حتى عاـ  45ة. كقد كانت مساحة المدينة حتى كقت قريب حكالي ألؼ نسم
 غزة،)العبلقات العامة ببمدية  مس الكزراءكـ مربع بناءن عمى قرار مف مج 55تقرر زيادة مساحتيا إلى 

الضكء عمى بمدية غزة مف حيث تاريخيا كنشأتيا  الباحث سمطي. كىنا في ىذا المبحث (2010
مقي الضكء عمى الجية المسئكلة عف الرقابة يدميا، ثـ تيا كأىدافيا كسياستيا كالخدمات التي تقكرسال

 عمى األغذية في البمدية كآلية عمميا كمدل تعاكنيا مع الجيات األخرل.
 (:2010 ،)الشيخ خميؿرسالة البمدية 

ستمرار في حمؿ رسالة مف أجؿ ديمكمة االزدىار كبقاء غزة ىاشـ جكىرة كمناعة كثراء، كمف أجؿ اال
اإلنسانية لشعبيا كلكافة الشعكب مف حكليا ، تسعى بمدية غزة إلى رفع مستكل الحياة المعيشية 
لمكاطنييا في مدينتيـ غزة مف خبلؿ تطكير النكاحي الخدماتية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. كما 

لرقي بمستكل مدينتنا لتصبح مدينة متميزة في كتسعى بمدية غزة كبتعاكف أبنائيا سكاف المدينة ، إلى ا
عمرانيا كمرافقيا كخدماتيا كجماليا كنظافتيا بما يتناسب كمكانتيا الحضارية العريقة، كمكاكبة التطكر 
العممي في كافة المياديف . كيقكدنا في عممنا إيماننا الراسخ بأىمية بناء عبلقات طيبة مع مكاطنينا 

كخاصة محمية كعالمية، كممارسة نشاطاتنا بنزاىة كاحتراـ ، بأمانة كشركائنا مف مؤسسات عامة 
خبلص ،بإبداع كابتكار.كفي بمديتنا كلتحقيؽ أىدافنا نؤمف باحتراـ األفراد العامميف كبتطكير قدراتيـ ،  كا 

 كتكفير أجكاء العمؿ التي تشجع عمى العطاء كاإلبداع. 
 :تاريخ البمدية ونشأتيا 
ـ ، ككاف أكؿ رئيس مجمس بمدم في مدينة غزة الحاج/مصطفى 1893عاـ أنشئت بمدية غزة في  

العممي كآخر مف تكلى رئاسة المجمس في العيد العثماني الحاج / سعيد الشكا الذم قاـ بانجاز 
المستشفى البمدم الذم أصبح فيما بعد مقران لبمدية غزة حتى كقتنا الحاضر. كتكالت عمى مدينة غزة 

ـ كمركران بفترة االنتداب البريطاني بيف عامي 1893تداءن مف العيد العثماني سنة عدة مجالس بمدية اب
ـ ك 1967ـ ،ثـ اإلدارة المصرية لمقطاع ثـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بيف عامي 1984ـ ك 1918
ـ كألكؿ مرة في تاريخ غزة أصدر القائد أبك 1994ـ . كبعكدة السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 1994

السمطة الكطنية الفمسطينية آف ذاؾ قراران بتشكيؿ مجمس بمدم جديد إلدارة شئكف البمدية ،  عمار رئيس
حيث كمؼ السيد عكف سعدم الشكا رحمو اهلل بتشكيؿ المجمس البمدم لممدينة بما يتناسب مع 

مات . المصمحة العامة كمتطمبات المدينة العاجمة كلمكاجية األحكاؿ المتردية في البنية التحتية كالخد
ـ ، كىك يعتبر أكؿ مجمس 1994/7/26حيث قاـ السيد عكف الشكا بتشكيؿ المجمس البمدم بتاريخ 
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تـ تعييف  2008بمدم في ظؿ سمطة كطنية فمسطينية في التاريخ الحديث. كفي شير مارس مف عاـ 
 كقت يف كذلؾ ،مجمس بمدم لمدينة غزة مف قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني برئاسة أ. إسماعيؿ ىنية 

 االحتبلؿ فرضو الذم الحصار كنتيجة الداخمية األكضاع تردم نتيجة كبيرة أزمة مف البمدية فيو عانت

 عمييا تعتمد كالتي البمدية مكارد معظـ استنفاذ في تسبب الذم الحصار ىذا غزة. قطاع عمى اإلسرائيمي

 فيما البمدية تمكنت كلكف امؿ.ك بشكؿ خدماتيا كتكقؼ المؤسسة ىذه بشؿ ييدد كأصبح خدماتيا تقديـ في

 حصار مف تكاجييا التي الصعكبات رغـ كمكاطنييا المدينة خدمة في دكرىا كاستعادة العمؿ مف بعد

غبلؽ  برئاسة الحالي البمدم المجمس أف إلى ىنا اإلشارة كيجدر الكيربي. لمتيار مستمر كانقطاع معابر كا 

 (.2013بمدية، المكقع االلكتركني لم) مكي سالـ رفيؽ الميندس
 :أىداؼ البمدية

لقد كضعت بمدية غزة مجمكعة أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ األنشطة المختمفة التي يقكـ بيا 
 :(2013المكقع االلكتركني لمبمدية، )العاممكف في البمدية ،كيمكف أف نمخص ىذه األىداؼ فيما يمي 

 تكفير خدمات حياتية أفضؿ لممكاطنيف . -
 كة الشعبية في إدارة العمؿ الذم تقـك بو البمدية .تشجيع المشار  -
 اتخاذ القرار المناسب مع إعطاء أىمية كبيرة لمكاضيع الصحة العامة كالبيئة. -
 خمؽ جك صحي لمعمؿ كاالستقرار الكظيفي. -
 تشجيع المشركعات التنمكية كالتطكيرية في مدينة غزة. -
 المساعدة في خمؽ فرص عمؿ جديدة. -
 رفع قدرة الجياز البمدم ككفاءتو .العمؿ الدؤكب عمى  -
العمؿ عمى خمؽ آلية تعاكف كتكامؿ مع المؤسسات الحككمية كتكثيؼ العبلقات مع  -

 الجيات الخارجية لتكفير المساعدات الفنية كالمالية لمشاريع المدينة .
 :سياسة البمدية

كقع االلكتركني لمبمدية، الم)كيمكف تمخيص السياسة العامة التي تتبعيا البمدية في النقاط التالية 
2013): 

 العدالة كالمساكاة في تكزيع الخدمات. -
 تشجيع المشاركة الشعبية كتطكير العبلقة مع األىالي. -
إتباع سياسة محاسبة المسؤكليف كتقييـ أداء العامميف في أجيزة البمدية مع مكافأة المجتيد  -

 صر.كمحاسبة المق
 تقديـ خدمات لمجميكر في كافة المجاالت الثقافية كاالجتماعية كالرياضية. -
 تطكير المدينة القديمة كالحفاظ عمى طابعيا الحضارم كالثقافي كالتاريخي. -
 تكافؤ الفرص عند التعييف أك الترقية. -
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د - ارية عممية استقبللية البمدية مف الناحية اإلدارية كالمالية مع االحتفاظ بعبلقات تنظيمية كا 
كمنتجة مع الجيات الرسمية كالشعبية كذلؾ في إطار اليدؼ العاـ لمسمطة الكطنية 

 الفمسطينية.
 :الخدمات التي تقدميا البمدية

تقدـ بمدية غزة العديد مف الخدمات لممكاطنيف كلممدينة مف خبلؿ إداراتيا كمراكزىا المختمفة ،كفيما يمي 
 ( :2010مدية )العبلقات العامة ببمدية غزة ، نكجز أىـ الخدمات التي تقدميا الب

 تخطيط المدينة كتنظيـ كمتابعة إقامة المباني كمنح تراخيص البناء. -
 إعداد الخطط التنمكية كالمشاريع الحيكية لممدينة. -
 تنظيـ الميف كالحرؼ كالعمؿ التجارم في المدينة. -
لممكاطنيف ؛حيث يكفي ذلؾ  ترقيـ الشكارع كالمباني في المدينة لتحسيف الخدمات المقدمة -

نظامان بريديان فعاالن يحسف الخدمات المقدمة مف كافة الجيات العاممة في المدينة مثؿ 
 البنكؾ ،كالصحة ،كالدفاع المدني كغيرىا .

 إنشاء كتمزيـ كتنظيـ األسكاؽ. -
فحص كمعالجة مياه الشرب لممحافظة عمى سبلمة كصحة المكاطنيف مف خبلؿ قسـ  -

ية التابع لمبمدية حيث يقكـ القسـ بشكؿ مستمر بعمؿ جكالت تفقدية لمراقبة الصحة الكقائ
مياه الشرب كمتابعة جميع محطات التحمية كسيارات كمحبلت تكزيع المياه المفمترة لمتأكد 
مف سبلمتيا الصحية كمطابقتيا لممكاصفات المطمكبة ،كتقكـ بإجراء الفحكصات لشبكات 

 ل صبلحية المياه كخمكىا مف التمكث.المياه كاآلبار لمتأكد مف مد
تكفير المياه كتكزيعيا عمى المكاطنيف في كافة مناطؽ المدينة مف خبلؿ تشغيؿ آبار المياه  -

كتكزيع أكقات عمميا لتتمكف مف تغطية كافة المناطؽ متكخيةن العدالة في التكزيع ؛كما 
المياه في بعض األحياء كتقكـ البمدية بصيانة اآلبار كافتتاح آبار جديدة لتغطية نقص 

 كالمناطؽ كتسعى دائمان لتكفير التمكيؿ البلـز لذلؾ.
تأسيس شبكات كمناىؿ الصرؼ الصحي ،حيث بدأت البمدية بتأسيس تمؾ الشبكات في  -

الحتكاء مياه األمطار كمياه الصرؼ الصحي كأصبحت اليـك  1970المدينة منذ عاـ 
،كتقكـ البمدية باستمرار  %90نة أكثر مف نسبة المناطؽ التي تغطييا الشبكة في المدي

 بعمؿ صيانة شاممة ككاممة لجميع شبكات الصرؼ الصحي.
معالجة مياه الصرؼ الصحي حيث أنشأت البمدية محطة مركزية لمعالجة مياه الصرؼ  -

الصحي كتخميصيا مف المكاد الصمبة كالمكاد العضكية كالكيميائية كالكائنات الحية الدقيقة 
ى مياه نقية حسب المعايير الصحية العالمية ؛حيث يمكف االستفادة منيا كتحكيميا إل

بضخيا في الخزاف الجكفي أك في رم المزركعات أك ضخيا إلى البحر بعد تخميصيا مف 
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المكاد الضارة بالبيئة كبالكائنات البحرية . أما الحمأة التي تجمع في أحكاض التجفيؼ فيتـ 
سماد في الزراعة كتتعاكف البمدية في ىذا المجاؿ مع كزارة إزالتيا بعد تجفيفيا كتستخدـ ك

 الزراعة.
تنظيؼ كصيانة مصارؼ المياه ،كتقكـ البمدية بذلؾ قبيؿ مكسـ األمطار مف كؿ عاـ  -

لضماف تصريؼ مياه األمطار كعدـ تراكميا في الشكارع كتعطيؿ حركة السير كالمركر 
 تطرأ في الشبكة خبلؿ فصؿ الشتاء.،كما كتقـك البمدية بمعالجة أية إنسدادات قد 

مراقبة المكاد الغذائية حرصان عمى صحة المكاطنيف كسبلمتيـ ،حيث تبذؿ البمدية جيكد  -
كبيرة في مراقبة األسكاؽ كمصانع المكاد الغذائية لمتأكد مف صبلحية كسبلمة المكاد 

ارية كاألسكاؽ الغذائية سكاءن المنتجة في المصانع أك المعركضة لمبيع في المحبلت التج
ككافة أماكف تداكليا.كيقكـ قسـ مراقبة األغذية كتراخيص الميف الصحية التابع لبمدية غزة 
بحمبلت تفتيش عمى األغذية المباعة في أسكاؽ المدينة تشمؿ محبلت إنتاج المكاد 
الغذائية مف مطاعـ كمخابز كمطابخ ككافتيريات كعمؿ الفحكصات البلزمة لمعامميف في 

حبلت ،باإلضافة إلى الحمبلت عمى محبلت بيع المحـك الطازجة كالمجمدة داخؿ تمؾ الم
ثبلجات العرض كفحصيا بيدؼ التأكد مف تكفر الشركط الصحية البلزمة كخمكىا مف أية 

 ممكثات يمكف أف تمحؽ الضرر بالصحة العامة.
التجييزات فحص المحكـ كالخدمات البيطرية حيث تـ تصميـ المسمخ اآللي كتجييزه بكافة  -

الفنية البلزمة لمتعامؿ مع المكاشي كالذبائح بأنكاعيا.كيقـك األطباء البيطريكف في المسمخ 
بإجراء كافة الفحكصات البيطرية البلزمة عمى جميع أنكاع الحيكانات قبؿ الذبح لمتأكد مف 
ىا خمكىا مف األمراض ،كما يتـ في المسمخ تقطيع الذبائح كتنظيؼ األحشاء آليان كتجييز 

بصكرة نيائية كنقؿ المحكـ إلى محبلت الجزارة ،كما كيقكـ مفتشك المسمخ بجكالت تفتيشية 
عمى محبلت بيع المحكـ كالمطاعـ لمتأكد مف سبلمة المحكـ المعركضة كسبلمة طرؽ 

 العرض كالتأكد مف ككف الذبح تـ داخؿ المسمخ بالطرؽ القانكنية .
ألتربة  مف شكارع المدينة كمخمفات الحدائؽ جمع النفايات الصمبة كمخمفات البناء كا -

العامة كترحيميا إلى مكب النفايات التابع لمبمدية باإلضافة إلى كنس كتنظيؼ الشكارع 
 العامة.

 حماية البيئة كالمحافظة عمييا لمحفاظ عمى الكجو الجمالي كالحضارم لممدينة. -
حمبلت مكثفة في  كالحشرات كالزكاحؼ الضارة مف خبلؿ كالبعكضمكافحة القكارض  -

 مختمؼ مناطؽ المدينة لمحد مف انتشارىا.
إقامة المنتزىات كتشجير الشكارع حيث تسعى البمدية إلى راحة المكاطنيف بإيجاد متنفس  -

ليـ كألسرىـ مف خبلؿ إقامة المنتزىات كاألماكف الخضراء في أحياء المدينة المختمفة كما 
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بأشجار النخيؿ كأشجار الزينة كاألزىار كتعمؿ باستمرار عمى تشجير شكارع المدينة 
 المختمفة إلعطاء المدينة مظيران جميبلن كمريحان لمنفس .

إنارة الشكارع كتركيب اإلشارات الضكئية كتنظيـ المركر،كتبذؿ البمدية جيكدان كبيرة في  -
تنظيـ األسكاؽ كالمياديف العامة ،كفي تنظيـ الشكارع الرئيسة التي تشيد حركة مركرية 

يجاد بدائؿ كثي فة لمتخفيؼ مف االزدحاـ كتسييؿ حركة السير كالمركر خاصة في األعياد كا 
مركرية مناسبة ،كتتعاكف البمدية في ذلؾ مع الجيات المعنية كفي مقدمتيا كزارة النقؿ 

 كالمكاصبلت كشرطة البمديات كشرطة المركر.
كالتخطيط في البمدية شؽ الطرؽ كتعبيدىا كصيانتيا مف خبلؿ اإلدارة العامة لميندسة  -

حيث تقكـ عمى شؽ طرؽ جديدة في المناطؽ المختمفة مف المدينة حسب حاجة تمؾ 
المناطؽ كحسب المخطط الييكمي لممدينة كتقكـ أيضان بصيانة ىذه الشكارع كتسكية 

 الشكارع الترابية.
 الطكارئ كعمميات اإلنقاذ حيث تقكـ فرؽ الطكارئ المشكمة مف عشرات العامميف بيف -

زالة الركاـ  ميندس كفني كعامؿ معززيف بعشرات اآلليات كالمعدات بالقياـ بأعماؿ اإلنقاذ كا 
عند حصكؿ الككارث أك االعتداءات الصييكنية عمى المباني كالطرؽ في المدينة كذلؾ 

 بالتعاكف مع فرؽ الدفاع المدني.
عمى شاطئ  خدمات تقدميا البمدية عمى شاطئ البحر حيث تقكـ البمدية بعدة خدمات -

البحر مثؿ اإلنقاذ البحرم مف خبلؿ منقذيف مؤىميف كمدربيف عمى اإلنقاذ البحرم 
كاإلسعافات األكلية ،ككذلؾ تنظيؼ الشاطئ كخاصة في بداية مكاسـ االصطياؼ ،كأيضان 
فحص مياه البحر لمتأكد مف صبلحية المياه لمسباحة كالصيد باالشتراؾ مع كزارة الصحة 

 ة.كسمطة جكدة البيئ
 تمزيـ كمراقبة االستراحات ككافتيريات الشاطئ . -
التكعية الجماىيرية كالتنسيؽ كالتعاكف مع لجاف األحياء ،حيث تقكـ البمدية بأعماؿ التكعية  -

كاإلرشاد الجماىيرم بيدؼ رفع الكعي الصحي كالبيئي لسكاف المدينة كمساعدتيـ عمى 
يـ كالعمؿ معيـ لمنيكض بالمدينة التفاعؿ مع بيئتيـ كتعديؿ السمككيات السمبية لدي

كتكجيييا نحك غزة نظيفة كجميمة كآمنة لسكانيا صحيان كبيئيان ،كما كتقكـ البمدية بتفعيؿ 
دكر لجاف األحياء في المدينة مف جميع النكاحي مف خبلؿ التكاصؿ الفعاؿ كاليادؼ معيا 

رشادم إلى جانب تحسس احتياجات الحي م ف خدمات بحيث يككف ليا دكر تربكم كا 
 البمدية.

صناعة كتركيب األطراؼ الصناعية ،حيث يقكـ مركز األطراؼ الصناعية كالشمؿ التابع  -
لبمدية غزة بتصنيع كتجييز األطراؼ الصناعية المتنكعة كأجيزة شمؿ كتآكؿ مفصؿ 
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الحكض كأجيزة مساعدة تقكيـ الساقيف كأجيزة تقكيـ العمكد الفقرم باإلضافة إلى صيانة 
 ات األجيزة كاألطراؼ الصناعية.كتصميح عشر 

التنمية الثقافية المجتمعية كذلؾ مف خبلؿ كجكد خمسة مراكز ثقافية تتبع لمبمدية كتتكلى  -
 نشر الثقافة كالمعرفة كالفنكف بيف المكاطنيف مف مختمؼ فئاتيـ كأعمارىـ.

تجميؿ مدينة غزة كتنظيفيا بصكرة مستمرة مف خبلؿ إطبلؽ مشاريع كحمبلت التنظيؼ  -
    كالتجميؿ.

 :بة األغذية وتراخيص الميف الصحيةقسـ مراق
في مقابمة مع األستاذ رشاد عيد كالذم يعمؿ كرئيس لقسـ مراقبة األغذية كتراخيص الميف 

 ثاألغذية، حيىك القسـ المسئكؿ في البمدية عف الرقابة عمى  الصحية بيف أف ىذا القسـ
 (: 2013 )عيد،ينقسـ إلى ثبلثة شعب كىي 

 ة مراقبة األغذية.شعب -1
 شعبة تراخيص الميف الصحية. -2
 شعبة الشكاكل الصحية. -3

كما أف ىناؾ قسـ المسمخ المسئكؿ عف متابعة كمراقبة ذبح الحيكانات كمراقبة كمتابعة المحـك 
الطازجة ،كيكجد ىناؾ نكع مف التنسيؽ بيف قسـ الرقابة عمى األغذية كتراخيص الميف 

 الصحية كبيف المسمخ .
إلشارة ىنا إلى أنو يعمؿ في قسـ الرقابة عمى األغذية حكالي ستة مفتشيف يقكمكف كتجدر ا

بمياميـ اليكمية بالتنسيؽ مع الجيات المختمفة مثؿ مباحث التمكيف التابعة لمداخمية ككزارة 
 الصحة ككزارة االقتصاد.

أسبكعي بعمؿ جدكؿ  –بحسب األستاذ رشاد عيد رئيس القسـ  -كيقكـ قسـ مراقبة األغذية 
فيما يتعمؽ بالكشؼ عمى محبلت المكاد الغذائية ،كيقكـ طاقـ المفتشيف بالعمؿ اليكمي الميداني 
بالتنسيؽ مع مباحث التمكيف ككزارتي االقتصاد كالصحة مف خبلؿ جكالت يكمية ،كفي حالة 
كجكد عينات أك فحكصات طبية لمعامميف في مجاؿ المكاد الغذائية  يتـ ذلؾ كمو عف طريؽ 

 ختبرات كزارة الصحة ،أما اإلتبلفات لممكاد الغذائية الفاسدة فتتـ في المكبات التابعة لمبمدية.م
 :سـ كالمياـ التي تقكـ بيافيما يمي الشعب الثبلثة التابعة ليذا الق الباحث ستعرضيكس

 :شعبة مراقبة األغذية -3
 كتتمخص المياـ التي تقكـ بيا فيما يمي:

لتي يتـ فييا تصنيع كبيع المكاد الغذائية مف حيث الشركط اإلشراؼ كمتابعة األماكف ا -
 الصحية التي يجب أف تتكافر فييا.

 متابعة صبلحية المكاد الغذائية كطرؽ عرضيا كتخزينيا.  -
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 إتبلؼ المكاد الغذائية الفاسدة كمنتيية الصبلحية كيتـ ذلؾ في المكبات التابعة لمبمدية. -
 ية المخالفة .إخطار كمخالفة أصحاب المحبلت الغذائ -
عمؿ الفحكصات الطبية البلزمة لمعامميف في مجاؿ المكاد الغذائية كيتـ ذلؾ بالتنسيؽ  -

 مع كزارة الصحة.
  :شعبة تراخيص الميف الصحية -2

كميمتيا القياـ بالكشؼ الصحي عمى جميع الحرؼ داخؿ المدينة سكاءن تمؾ التي تتعمؽ 
كـ كالجزارة كمحبلت المحكـ المجمدة ،أك بالمكاد الغذائية كالسكبرماركتات كمحبلت المح

التي ال تتعمؽ بالمكاد الغذائية كالكرش كالمصانع كباقي الحرؼ .كذلؾ لمتأكد مف أف ىذه 
الحرؼ تتكفر فييا الشركط الصحية لكؿ مف ىذه الحرؼ كمف ثـ إعطاء المكافقة أك 

 عدميا لترخيص الحرفة .
  :شعبة متابعة الشكاوي -1

يتـ التعامؿ مع الشكاكم الكاردة مف قبؿ المكاطنيف كالتي ليا عبلقة  كمف خبلؿ ىذه الشعبة
بالحرؼ مثؿ الكرش كالمصانع أك بالمكاره الصحية التي تنتج عف المحبلت التي تتداكؿ 

 بالمكاد الغذائية.
 : 2011وفيما يمي ممخص ألىـ األعماؿ التي قاـ بيا القسـ خالؿ عاـ 

 يا قسـ الرقابة عمى األغذية ببمدية غزةأىـ األعماؿ التي قاـ ب: 3.2جدوؿ 
 البياف النكع

 كجـ باالشتراؾ مع كزارتي الصحة كاالقتصاد 390623 مجمكع اإلتبلفات
 4130 عدد الجكالت التفتيشية

 369 عدد اإلخطارات
 77 عدد المحاكـ
 2 تحكيؿ لمنيابة
 2 إغبلؽ مؤقت 

 70 عدد الفحكصات الطبية
 3448 عدد الرخص

 910 ديدةرخص ج
 2538 رخص مجددة
 59 عدد الشكاكل

 2031المصدر: عيد، رشاد، 
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 :بمدية جباليا النزلة 2.3.2
 جباليا: نبذة عف مدينة

عمى مسيرة كيمكمتريف إلى شماؿ الشماؿ  –قطاع غزة  شماؿ كىي إحدل أىـ مدف –تقع جباليا 
تي تتفرع فرعيف عند دكار جباليا يافا ال –الشرقي مف مدينة غزة، كتربطيا طريؽ معبدة بطريؽ غزة 

عمى مسافة كيمكمتر كاحد إلى الجنكب الشرقي مف جباليا، احدىما ساحمي يمر بمدينتي عسقبلف 
كاسدكد، كثانييما داخمي يمر بجكلس كبرير، كتقـك محطة سكة حديد غزة في جنكب الجنكب الغربي 

ليا بغزة كالنزلة كبيت الىيا، كبيت كـ، كىناؾ طرؽ فرعية أخرل تربط جبا 1.5لجباليا عمى مسافة 
ـ( كمف الغرب 1948ـ )األراضي الفمسطينية المحتمة عاحانكف. يحدىا مف الشرؽ الخط األخضر 

البحر األبيض المتكسط، فيما يحدىا مف الشماؿ مدينتا بيت الىيا كبيت حانكف، أما مف الجنكب 
السيؿ الساحمي، الجنكبي ترتفع نحك  نشأت جباليا فكؽ رقعة منبسطة مف أرض .فتحدىا محافظة غزة

متران، فكؽ سطح البحر، كتمتد الكثباف الرممية الشاطئية عمى بعد كيمك متر كاحد إلى الشماؿ مف  35
 .لجباليا الغربي بالطرؼ جباليا، كتتصؿ

تتككف جباليا مف ثمانية تجمعات سكنية ىي: )مخيـ جباليا، مدينة جباليا، النزلة، تؿ الزعتر، حي 
رامة، حي عباد الرحمف، حي الزىراء، مشركع العممي(. كيبمغ طكؿ شريطيا الساحمي عمى البحر الك

 .كـ (1.5األبيض المتكسط قرابة )
نصفيا مخصص كمناطؽ  2كـ18اليـك قرابة تيا تبمغ مساحك تعتبر جباليا مركز محافظة الشماؿ، ك 

يف مناطؽ صناعية كسياحية مخصص كمناطؽ زراعية فيما تتكزع البقية ب 2كـ 6سكنية كحكالي 
كتغمب الطبيعة الرممية عمى تربة جباليا الزراعية. تقع مدينة جباليا ضمف امتداد السيؿ الساحمي عمى 

كيمكمتر يمتد مف الخط األخضر  9  طكؿ البحر األبيض المتكسط. يبمغ أقصى طكؿ لجباليا
يض المتكسط غربان؛ فيما يبمغ أقصى ـ( شرقان حتى البحر األب1948)األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

)المكقع  كيمكمتر يمتد مف مدينة بيت الىيا شماالن كحتى مدينة غزة جنكبان  3.7عرض لجباليا 
 .(2014االلكتركني لمبمدية، 

نسمة نصفيـ مف البلجئيف الفمسطينييف الذيف تـ 220000 أما سكاف جباليا فيقدر عددىـ اليكـ بقرابة 
)المكقع االلكتركني  ـ1948عد النكبة التي حمت بالشعب الفمسطيني في عاـ تشريدىـ مف ديارىـ ب

 .(2014لمبمدية، 
 :ة جباليا النزلةبمدينبذة عف 

( بسجؿ 203ـ بمكجب األمر الصادر رقـ )4/2/1952تأسست بمدية جباليا النزلة في 
كبة لمسكاف، كتعتبر ثالث أكبر بمدية في قطاع غزة مف حيث الخدمات المطم  757600028رقـ:

مف  %70يمثمكف قرابة  2كـ 17( نسمة يسكنكف في حكالي 220000كتقدـ خدماتيا إلى حكالي )
سكاف محافظة شماؿ قطاع غزة في مناطؽ تعتبر األكثر فقران كتيميشان كضعفان، كاألكثر عرضةن 
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ىا أكبر مخيـ لبلجتياحات كالقصؼ اإلسرائيمي نظران لقربيا مف مناطؽ التماس، كيكجد في منطقة نفكذ
عضك؛ كيعمؿ 15لبلجئيف في قطاع غزة )مخيـ جباليا لبلجئيف(؛ يدير البمدية مجمس بمدم مككف مف 

)العبلقات العامة بالبمدية،  مكظؼ كعامؿ في جميع دكائر كأقساـ البمدية المختمفة 400فييا أكثر مف 
2014). 

حي كصرؼ مياه األمطار كالنظافة كالبيئة تقدـ البمدية لممكاطنيف خدمات الكيرباء كالمياه كالصرؼ الص
نارتيا؛ باإلضافة إلعداد المخططات الييكمية  كالصحة العامة كشؽ كتعبيد كصيانة الطرؽ كا 

كالتفصيمية؛ كتنظيـ جميع عمميات البناء كاألسكاؽ كممارسة الحرؼ كالصناعات؛ كالتشجير كصيانة 
أسكار كمداخؿ المقابر كأماكف دفف المكتى،  أرصفة الشكارع، كما أنيا تقـك بإعادة تأىيؿ كصيانة

كتساىـ بإنشاء المبلعب كالحدائؽ العامة كالمتنزىات؛ كقد انعكس دكرىا الحيكم عمى مناطؽ نفكذىا 
 .(2014)العبلقات العامة بالبمدية،  تنميةن كتطكيران كازدىاران 

  :الرؤية
صرية تعكس الصكرة الحقيقية لجباليا؛ التميز في خدمة المكاطنيف، كالسعي الجاد نحك بناء مؤسسة ع 

تتمتع باستقرار مالي كتطكر تقني؛ كتحظى بمشاركٍة شعبيٍة أكسع كصكالن إلى مدينٍة مزدىرٍة تتكفر فييا 
 .(2014)العبلقات العامة بالبمدية، أسباب الحياة كمقكمات النجاح كرفاىية العيش

  الرسالة:
ؽ أنظمة كمعايير الجكدة؛ كتبني المبادرات التي تخدـ سعى لتقديـ أرقى الخدمات المتطكرة كفت    

المجتمع كتدعـ التنمية الشاممة بتكامميا مع المؤسسات األخرل؛ كتكفر المعمكمات لجيات صناعة 
القرار باستخداـ أحدث األساليب العممية كالتقنية مف خبلؿ طاقـ يمتمؾ القدرة كالكفاءة كيساكم في 

 .(2014)العبلقات العامة بالبمدية،  ضكٍح كشفافيةٍ التعامؿ بيف متمقي الخدمة بك 
 :(2014)المكقع االلكتركني لمبمدية،  أىداؼ البمدية

تطكير كتعزيز مدينة جباليا كمركز اقتصادم كاجتماعي كثقافي قكم كمستقر كمتنكع، كقادر عمى  .  1
 ضماف االزدىار المعيشي.

لمدينة جباليا؛ كتنكيع الخدمات األساسية المقدمة تحسيف مستكل المعيشة؛ كتطكير البنية التحتية  .2
 لممكاطنيف.

تنمية رأس الماؿ البشرم؛ كتحفيز اإلمكانات الخبلقة لدل الشباب مف خبلؿ تشجيع المشاركة في  .3
  الحياة المدنية كتحسيف جكدة ككفاءة األنشطة المقدمة إلييـ.

ة جباليا كنظاـ حضرم مستقر كالمحافظة التخطيط الييكمي كالتنظيمي كالتفصيمي؛ كتطكير مدين .4
 عمى اآلثار كاألماكف السياحية كتطكيرىا.

تحديث كتكسيع شبكة المرافؽ العامة، كتمكيف جميع المكاطنيف مف الكصكؿ إلييا؛ كتكسيع رقعة  .5
 المناطؽ الخضراء كالمحافظة عمييا.
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فة اآلمنة؛ كمكافحة التمكث كاألكبئة المحافظة عمى الصحة العامة كسبلمة المكاطنيف؛ كالبيئة النظي .6
 كالمكاره الصحية؛ كتعزيز الكقاية كالتثقيؼ الصحي كالمجتمعي.

  :(2014)المكقع االلكتركني لمبمدية،  قيـ وسياسات البمدية
 النزاىة كاألمانة كالعدالة كبناء الثقة كالكضكح في اإلجراءات.  الشػفافيػة : .1
 المبادريف كالمبدعيف كتبني المبادرات كتبادؿ المعرفة.مكافأة   المبادرة كاإلبداع: .2
المساكاة في التعامؿ كتقديـ الخدمات؛ كااللتزاـ بمشاركة الجميكر كتفيـ   رضى الجميكر: .3

 احتياجاتيـ.
 العمؿ بركح الفريؽ الكاحد؛ كالتقيد بالتشريعات كالقكانيف.  التكامؿ كاالنضباط: .4
نى التكاصؿ كالتنسيؽ داخميان كخارجيان؛ كتعتمد الثقة أساسان في التعامؿ مع قيادة مميمة تتب  القيادة: .5

 الجميع.
تغيير كالتطكير كالتحسيف إنجاز المياـ المطمكبة بجكدٍة ككفاءٍة؛ كاإليماف بال  األداء كالتحكؿ: .6

 .المستمر
 دائرة الصحة العامة والبيئة في بمدية جباليا النزلة:

عاكف مع دائرة الحرؼ كالصناعات ىي المسئكلة عف الرقابة عمى األغذية تعتبر دائرة الصحة بالت
حيث يترأس ىذه الدائرة الميندس ناصر النجار. كفي مقابمة مع الميندس النجار بيف أف دائرة  بالبمدية،

تحتكم عمى مجمكعة مف األقساـ كىي: قسـ الصحة، كقسـ النظافة، كقسـ المنتزىات، الصحة كالبيئة 
 .(2014، )النجارسمخ، كقسـ اإلرشاد الصحيكقسـ الم
ينضكم تحت قسـ الصحة شعبة الرقابة عمى األغذية كالتي يتعاكف فييا قرابة سبعة مكظفيف ما حيث 

بيف إدارييف كمفتشيف في الرقابة عمى األغذية بشكؿ دكرم، حيث يتـ التأكد مف سبلمة األغذية عف 
عاكف مع الطب الكقائي ككزارة الصحة، كما كيكجد عدد طريؽ تكاريخ االنتياء كالفحص المخبرم بالت

مف العامميف في المسمخ بينيـ طبيب بيطرم كمختص في التحاليؿ الطبية لمتأكد مف سبلمة المحـك في 
 .(2014النجار، المسمخ )

النجار أف البمدية تكفر بعض اإلمكانيات لمعامميف في مجاؿ مراقبة األغذية حيث تكفر سيارات  كبيف
ئقيف لتسييؿ عممية التنقؿ، كيقكـ المفتشكف بجكالت ميدانية عمى المحاؿ كاألسكاؽ لتفقد األغذية كسا

الطازجة كالمعمبة كالتأكد مف مدل مبلءمتيا كسبلمتيا. كما كبيف أنو يجرم فحص مف قبؿ المجاف 
د مف المختصة بالتعاكف مع دائرة الحرؼ كالصناعات قبؿ منح التراخيص لمحبلت األغذية لمتأك

مبلئمة المكاف كطرؽ كظركؼ تخزيف الغذاء. كأشار أنو يجرم أيضان التعاكف مع شرطة البمديات في 
حاؿ كجكد مخالفات إليقاؼ المخالفيف كتغريميـ، كأشار إلى أنو يجرم إتبلؼ األغذية الفاسدة مف 

يا حفاظان خبلؿ لجاف مختصة بالتعاكف مع الطب الكقائي كالشرطة بغض النظر عف كميتيا كتكمفت
 عمى الصحة العامة.
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كعند سؤالو عف الرقابة عمى المحـك الطازجة بيف أف المسمخ التابع لمبمدية ىك المسمخ الرئيسي كالكحيد 
في شماؿ غزة، حيث يتـ فحص الذبائح لمتأكد مف خمكىا مف األمراض كيجرم فحص مخبرم لمحكميا 

 تجتاز ىذه االختبارات. عف طريؽ أخذ عينات كال يتـ عرضيا لمبيع إال بعد أف
كأضاؼ الميندس النجار أنو يتـ التعامؿ فكران مع أم شككل يتقدـ بيا المكاطنكف أك المؤسسات فيما  

كتعمؿ البمدية كذلؾ مف خبلؿ قسـ اإلرشاد الصحي عمى تكعية كما يتعمؽ بسبلمة كجكدة األغذية، 
ما يضمف سبلمتيا، كترعى العديد مف حكؿ سبؿ نقؿ كحفظ األغذية ب كالمؤسسات المكاطنيف كالتجار

 النشاطات كالندكات التي تتناكؿ مكضكع سبلمة كجكدة األغذية. 
 :بمدية بيت الىيا 3.3.2

 بيت الىيا:مدينة نبذة عف 
يحتمؿ أف يككف أنيا كانت بيتنا كمكاننا لآللية القديمة في العيد  يعكد تسمية بيت الىيا بيذا االسـ بأنو

فقد كانكا يقيمكف تماثيؿ كيتعبدكف حكليا  (زمانكسـ )ذلؾ المؤرخ الركماني القديالركماني كما يذكر 
ربما تدؿ عمى ذلؾ كبقايا اآلبار القديمة كاألحكاض كالنقكد التي  كىناؾ بعض بقايا اآلثار القديمة التي

جماؿ تعكد لمعيكد القديمة كمنيـ مف يقكؿ إنيا بيتّ لميك كالمعب لما فييا مف ك كاف يكجد بعضيا 
يساعد عمى ذلؾ الجك المطيؼ كالمناظر  ةكمتعة، كما أنيـ كانكا يأتكف ليميكا كيمعبكا حكؿ معابد اآللي

دنا منذ الخبلبة كالطبيعة الّجذابة ، عمى كؿ حاؿ ىكذا قيؿ عف سبب تسميتيا بيذا االسـ، فيي قديمة ج
 .العصكر الركمانية األكلى

كـ شماؿ جباليا  5كـ مف مدينة غزة ك  9بعد حكالي  قطاع غزة عمى شماؿأما مكقعيا فيك في   
كـ مف كسط القرية كمف الشرؽ بمدة بيت حانكف  4يحدىا مف الغرب البحر األبيض المتكسط عمى بعد 

كمف الجنكب جباليا كالنزلة ثـ مخيـ  1948كعزبتيا كمف الشماؿ قرية ىربيا  التي احتميا الييكد سنة 
 جباليا لبلجئيف.
كـ ىذا ما عدا األراضي التي يممكيا أىميا شرقا خارج  50حكالي  1984ساحتيا قبؿ سنة كانت تبمغ م

نطاؽ القرية ،تغيرت ىذه المساحة اآلف نتيجة لمتغيرات التي حدثت فقد اقتطعت بعض ىذه األراضي 
في الشماؿ مف الييكد كما استخدمت مساحات كاسعة إلسكاف البلجئيف كبناء األحياء الجديدة مثؿ 

كفي نفس الكقت انضمت أحياء  الىيا لبلجئيف كعزبة بيت حانكف.كمشركع بيت  -دينة الشيخ زايد:م
جديدة لمقرية لـ تكف تابعة ليا في الماضي مثؿ أحياء أصبلف كالسيفا كالعطاطرة كالسبلطيف مما سبب 

اضي الزراعية نتيجة تغييرنا في البنية الديمغرافية لمقرية مف حيث المساحة كالسكاف كما ّقمت مساحة األر 
ذىبت أنكاع كالتفاح كالحبكب فقد لمتكسع في البناء كزيادة عدد السكاف كطرأ تجديد في مجاؿ الزراعة 

ك أنكاع أخرل كالخضركات كالفراكلة ك التكت األرضي كما أف ىناؾ مساحات كاسعة مف األراضي 
ممكيا أىالي نة مع إسرائيؿ يتد حتى خطكط اليدكانت تزرع بالحمضيات كالحبكب إلى جية الشرؽ تم
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)  بيت الىيا فيا يسمى الستيف قصبو كىي قد تـ تجريفيا تمامنا اآلف مف قبؿ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي
 (. 2014المكقع االلكتركني لمبمدية، 

 :بمدية بيت الىيانبذة عف 
مات األساسية التي لقد كانت بيت الىيا قبؿ مطمع الستينات مف القرف الماضي قرية بسيطة تفتقر لمخد
الحاكـ  لمسيد ألتماسيتكجب أف يتمتع بيا كؿ مكاطف األمر الذم حدا بمكاطني قرية بيت الىيا بتقديـ 

اإلدارم العاـ لقطاع غزة الفريؽ يكسؼ العجركدم برغبتيـ في إنشاء مجمس قركم لخدمتيـ ك القياـ 
 بالمشاريع التي تفتقر إلييا القرية.

ـ قراران  3/9/1961عاـ لرغبة أىالي قرية بيت الىيا حيث أصدر بتاريخ الحاكـ ال استجابك قد 
 23بإخضاع قرية بيت الىيا ألحكاـ الفصؿ الثاني " مجالس القرل " مف قانكف إدارة القرل العاـ رقـ 

القرية في قيكد  باســ ك حدد سرياف أحكاـ ىذا الفصؿ عمى جميع األراضي المسجمة  1944لعاـ 
ـ أصدر المجمس  21/6/1966راضي .ك بناء عمى القرار المشار إليو آنفان ك بتاريخ دائرة تسجيؿ األ

الرئيس  أعمف 1995كفي سنة ، ـ بإنشاء مجمس قركم بيت الىيا 1966لعاـ  4التنفيذم قراره رقـ 
 إلىمدينة ك المجمس القركم  إلىلبيت الىيا بتحكيؿ بيت الىيا  األكلى زيارتو أثناءياسر عرفات 

 باستبلـأجريت انتخابات بمدية  كقاـ المجمس البمدم الحالي   5/5/2005تاريخ  كفي ،بمدممجمس 
 (.2014)العبلقات العامة بالبمدية،  2007في البمدية في شير يكليك /  إليومياـ العمؿ المككمة 

 :دائرة الصحة في بمدية بيت الىيا
ككما في باقي البمديات فإف ىذه  مطاف،يترأس دائرة الصحة في بمدية بيت الىيا األستاذ عاطؼ الس
في  ة الصحةر كفي مقابمة معو بيف أف دائ الدائرة ىي المسئكلة عف الرقابة عمى جكدة كسبلمة األغذية،

 تتككف مف األقساـ التالية: بمدية بيت الىيا
كىك القسـ المشرؼ عمى ترخيص الحرؼ كالصناعات كالمحاؿ التجارية  كالصناعات:قسـ الحرؼ  -
كتصنيع األغذية كالمخابز كغيرىا، كال يتـ منح الرخصة لمحاؿ بيع  نكاعيا بما فييا محبلت بيعبأ

كالسبلمة لؤلغذية التي تباع فييا مف حيث األغذية كالمخابز إال بعد أف تتحقؽ فييا شركط الصحة 
 طريقة التخزيف كنظافة المكاف.

قابة عمى الغذاء كمدل صبلحيتو لبلستخداـ قسـ الصحة كالبيئة كاإلرشاد: كىك القسـ المعني بالر  -
اآلدمي، كمف مياـ ىذا القسـ استقباؿ الشكاكل عمى المكاره الصحية، كالتفتيش عمى تمؾ المكاره 
كمكافحة البعكض كالجرذاف، إضافة إلى التفتيش عمى األغذية بما فييا تكاريخ االنتياء كمتابعة 

 (.2014تراخيص محبلت المكاد الغذائية)السمطاف، 
قسـ الحركة كالسائقيف: كىك قسـ يقدـ الدعـ لباقي أقساـ الدائرة مف حيث تسييؿ الحركة كنقميـ إلى  -

 األماكف كالمحبلت المراد التفتيش كالرقابة عمييا.
 قسـ الحدائؽ : كىك المشرؼ عمى الحدائؽ العامة كالزراعة في الطرقات. -



 47 

ؿ بشكؿ متكامؿ لضماف صحة المكاطنيف مف خبلؿ جميع ىذه األقساـ تعمكما كبيف أ. السمطاف أف 
ىناؾ تعاكف كثيؽ مع الطب الكقائي قياـ كؿ منيا بدكره كخاصة في مجاؿ جكدة كسبلمة األغذية، كأف 

 10ما يقارب مف  ىناؾ كأف كالفحكص المخبرية، التابع لكزارة الصحة في مجاؿ مراقبة األغذية
تابعيف لبمدية  مجاؿ مراقبة الغذاء كصحة المستيمكيف مكظفيف ما بيف إدارييف كمفتشيف يعممكف في

 .بيت الىيا
كعند سؤالو عف المزركعات كالرقابة عمييا بيف أنو يتـ التعاكف مع كزارة الزراعة في ىذا المجاؿ حيث 

األكدية المبيدات المناسبة يتـ فحص المزركعات كالدفيئات بشكؿ دكرم مف خبلؿ مختصيف كيتـ تكفير 
 صحة المستيمكيف لمخطر. بما ال يعرض

يتـ التكعية في المجتمع المحمي بأىمية سبلمة األغذية كتأثيرىا عمى صحة المكاطنيف مف كبيف أنو 
ككزارة التربية كالتعميـ كالجيات خبلؿ قسـ الصحة كاإلرشاد حيث يتـ التكاصؿ مع المؤسسات التعميمية 

قاءات الندكات التي تتناكؿ ىذا المكضكع. كأشار كالمؤسسات األخرل كالتجار كالمستيمكيف كيتـ عقد الم
أيضان أنو يتـ التعامؿ بجدية كحـز مع الشكاكل التي ترد مف المكاطنيف مف خبلؿ طكاقـ تتمقى الشكاكل 
كطكاقـ فنية تتفحص األغذية الفاسدة كتشرؼ عمى إتبلفيا بالتعاكف مع كزارة الصحة كشرطة البمديات 

  فيف.كيتـ مخالفة كمعاقبة المخال
 :بمدية بيت حانوف 4.3.2

 بيت حانوف: نبذة عف مدينة
رؽ ك الكدياف ك السكؾ لمط دكنمات 503دكنما منيا  20025تقدر مساحة مدينة بيت حانكف بحكالي 

باإلضافة  601حتى القطعة رقـ  570قطعة ك ىي مف القطعة  33تتككف بيت حانكف مف ك  ،الحديدية
، ألراضي ك عمؿ شيادات طابك لممالكيف في عيد االنتداب االنجميزمتـ تقسيـ ا ، كقدإلى مسطح البمدة

دكنمان ك لكؿ قطعة  650مف القسائـ ، ك يبمغ متكسط القطعة حكالي  دكتتككف كؿ قطعة مف عد
 .(2014)المكقع االلكتركني لمبمدية، مساحية اسـ خاص بيا 

 بمدية بيت حانوف:نبذة عف 
 :رسالة البمدية

كف إلى تنمية بيئة المجتمع المحمي مف خبلؿ تقديـ األفضؿ في خدمة  المكاطنيف  بمدية بيت حان تسعى
بطكاقميا اإلدارية ك التنفيذية  المختمفة ضمف اإلمكانيات المتاحة  ك بطرؽ فاعمة تحقؽ أىداؼ التنمية 

الحفاظ المحمية آخذيف بعيف االعتبار معايير جكدة الخدمات المختمفة المقدمة لممجتمع المحمي  ، مع 
عمى القيـ الثقافية ، البنية التحتية كالتراث القديـ لممدينة كذلؾ مف أجؿ بيئة آمنة مريحة كحيكية لخدمة 

 المستفيديف.
أيضا في تحقيؽ النمك المستداـ مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ كتنمية المكارد البشرية كتمتـز البمدية 

 (.2014)المكقع االلكتركني لمبمدية،  فةكالمالية كالتقنية كاإلدارية القائمة عمى المعر 
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 :رؤية البمدية
 (2014)المكقع االلكتركني لمبمدية، بيت حانكف معمـ حضارم اخضر متميز

 :(2014)العبلقات العامة بالبمدية،  بمدية بيت حانوف الخدمات التي تقدميا
 .ة الطرؽ ، ...الخ. تأىيؿ البنية التحتية : تعبيد الطرؽ ، تمديد خطكط الصرؼ الصحي ، إنار 1
 .. بناء المرافؽ ك المنشآت الخدمية : مدارس ، مستشفيات ، متنزىات ...الخ2
 .. مجاؿ المياه ك الصرؼ الصحي3
 .كالرقابة عمى األغذية . تراخيص الحرؼ ك الميف اليدكم4
 .. التخطيط ك التنظيـ الحضرم5
 .. التنمية المجتمعية بكافة أبعادىا6
 .ؿ مع مؤسسات المجتمع القاعدية بما يخدـ سكاف المدينة. التشبيؾ ك التكاص7
 .. التكاصؿ مع الجيات المانحة ك التشبيؾ مع الجيات الدكلية لجذب التمكيؿ المستداـ8

 دائرة الصحة والبيئة في بمدية بيت حانوف:
كصحة تعتبر ىذه الدائرة ككما في كؿ البمديات ىي المسئكلة بشكؿ أساسي عمى الرقابة عمى الغذاء 

رة الصحة في باسـ المصرم مدير دائلباحث بإجراء مقابمة مع المستيمكيف بشكؿ عاـ. كلقد قاـ ا
 المصرم أف دائرة الصحة تتككف مف األقساـ التالية:البمدية. كقد بيف 

قسـ النظافة: كىك المسئكؿ عف جمع كترحيؿ النفايات بأنكاعيا مف المنازؿ كالمحاؿ  -
 مخصصة إلى مكب النفايات شماؿ المدينةالتجارية عف طريؽ سيارات 

كىك المسئكؿ عف النظافة العامة في المنازؿ كالمحاؿ : قسـ المراقبة كالمتابعة كالتفتيش -
زالة التجاكزات، كمراقبة البقاالت كالمحبلت بما فييا محبلت بيع  التجارية كالمصانع كا 

يتـ إتبلؼ األغذية  كتصنيع األغذية كذلؾ بالتعاكف مع قسـ الحرؼ كالصناعات ، حيث
الفاسدة فكران كذلؾ عف طريؽ لجاف تتككف مف عامميف في البمدية كعامميف في الطب 
الكقائي كالشرطة، كالتي تقكـ بحمبلت دكرية عمى مصانع كمحبلت بيع األغذية كعمى 
الثبلجة الرئيسية في المدينة لضماف سبلمة األغذية كتكاريخ انتيائيا حرصان عمى صحة 

 .(2014)المصرم،  لمكاطنيفكسبلمة ا
قسـ الحرؼ كالصناعات: كىك القسـ المسئكؿ عف ترخيص المحاؿ كالمصانع التجارية بما  -

، حيث ال يتـ كيتـ ذلؾ بالتنسيؽ مع قسـ المراقبة كالتفتيش األغذية،فييا محاؿ صنع كبيع 
لؤلغذية  ترخيص محبلت كمصانع بيع األغذية إال بعد مطابقتيا لمعايير السبلمة كالجكدة

 .(2014)المصرم،  المصنعة كالمباعة.
يتـ التعاكف ككذلؾ  إلجراء الفحكص البلزمة لؤلغذية المصرم أنو يتـ التعاكف مع الطب كالكقائيكبيف 

كىك أمر  مع الدفاع المدني لضماف صحة العامميف داخؿ مصانع المدينة بما في ذلؾ مصانع الغذاء
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كخاصة أف منطقة بيت حانكف بيا  ا كخمكىا مف األمراضضركرم لسبلمة األغذية التي يصنعكني
. كعند سؤالو عف المحكـ الطازجة بيف أف المسمخ مستكدع رئيسي لؤلغذية ككذلؾ مصانع أغذية متنكعة

  المركزم في شماؿ غزة تابع لبمدية جباليا النزلة كال يكجد غيره في الشماؿ.
تكامؿ لضماف جكدة كسبلمة األغذية سكاءن تمؾ المصرم أف جميع أقساـ دائرتو تعمؿ بشكؿ مكأشار 

التي تصنع في المصانع أك تمؾ التي تباع في محبلت بيع التجزئة، كأنو يتـ استقباؿ شكاكل المكاطنيف 
كالتعامؿ معيا كمعاقبة المخالفيف بالتعاكف مع شرطة البمدية، كما تعمؿ البمدية عمى رفع مستكل الكعي 

األغذية كآثارىا عمى الصحة العامة مف خبلؿ المنشكرات كالممصقات  بأىمية سبلمةبيف المكاطنيف 
 اإلعبلنية كالندكات.

 بمدية أـ النصر 5.3.2
 نبذة عف بمدة أـ النصر:

سميت بمدة أـ النصر بيذا االسـ نسبة لممعركة التي كقعت بيف العرب المسمميف كالفرنجة كانتصر فييا 
 ، كقدىػ 637اضي بمدة بيت حانكف كبمدة أـ النصر عاـ المسممكف كلقد كقعت ىذه المعركة عمى أر 

كعمؿ جزء كبير منيـ  األخضراعتمد معظـ سكاف بمدة أـ النصر في السابؽ عمى العمؿ داخؿ الخط 
منيـ عمؿ في المجاؿ الزراعي كبعد  األكبركلكف الجزء  كاإلنشاءاتالزراعة كالصناعة  أعماؿفي 

كالبقاء بدكف عمؿ كتشكؿ نسبة  أعماليـترؾ  إلىؤالء العامميف المعابر كالحدكد اضطر جميع ى إغبلؽ
% مع مبلحظة أف معظـ السكاف في البمدة ما زالكا يتمسككا 80البطالة في البمدة ما يقارب مف الػ 

كىي الزراعة كتربية الحيكانات المنزلية كىذا كاضح لكؿ مف يزكر البمدة حيث ال  األساسيةبحرفتيـ 
بمدة مف كجكد الحيكانات المنزلية كالتي تدر دخبل ال بأس بو عمى السكاف عدا عف يخمك منزؿ داخؿ ال

)المكقع االلكتركني لمبمدية، بجميع مشتقاتو كالمحـك  األلبافاالستيبلؾ المنزلي كسد حاجاتيـ الذاتية مف 
2014). 

الشماؿ الشرقي لبمدة  تقع بمدة أـ النصر في محافظة شماؿ غزة فيأما بالنسبة لممكقع الجغرافي لمبمدة ف
بيت الىيا كيحد البمدة مف الجنكب كالغرب مدينة بيت الىيا كيحدىا مف الشرؽ أراضي مدينة بيت 

كترتفع بمدة أـ  1948حانكف ) عزبة بيت حانكف ( كيحدىا مف الشماؿ أراضي فمسطيف المحتمة عاـ 
 .(2014المكقع االلكتركني لمبمدية، ) مترا عف مستكل سطح البحر 38نصر ال

 بمدية أـ النصر:نبذة عف 
كذلؾ بقرار كزارم حينما قررت السمطة الفمسطينية في ذلؾ الكقت  1997تأسست بمدية أـ النصر عاـ 

المنطقة المعركفة حاليا ببمدة  إلىالعمؿ عمى بناء مدينة الشيخ زايد كقامت بترحيؿ سكاف تمؾ المنطقة 
 21/10/1999بتشكيؿ مجمس قركم أـ النصر بتاريخ أـ النصر كفي حينيا تـ استصدار قرار كزارم 

" كذلؾ بتاريخ \" د \بمدية مف فئة  إلىالمجمس القركم  يعترفكنظرا لمزيادة في عدد السكاف تـ 
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المحمية لسكاف أىؿ المنطقة كتقديـ  الشؤكف إدارةتأسست البمدية بيدؼ كقد  . 01/01/2004
 -مف أىـ األىداؼ التي تأسست مف أجميا البمدية :الضركرية لممجتمع المحمي ك  األساسيةالخدمات 

تطكير منطقة أـ النصر كالرقي بيا حضاريا مع الحفاظ عمى طابعيا البدكم  األىداؼ العامة :-
 كالريفي .

 تحسيف كتطكير البنية التحتية كالمرافؽ العامة . األىداؼ الخاصة :-
 تكفير مصادر الدعـ كالتمكيؿ البلزمة لمتطكير .  : اإلستراتيجيةاألىداؼ -

دكنـ كىي مقسمة لمناطؽ جغرافية  800مساحة نفكذ بمدية أـ النصر حسب مشركع التنظيـ  كما كتبمغ
 (.2014)المكقع االلكتركني لمبمدية،  يةمتنكعة كاعتمدت ىذه التقسيمات عمى المخطط الييكمي لمبمد

 :دائرة الصحة في بمدية أـ النصر
أبكفرية بيف أف البمدية تشرؼ عمى قرية أـ النصر كىي كليد أبكفرية، كفي مقابمة مع  يرأس ىذه الدائرة 

نما تحتكم عمى محاؿ تجارية صغيرة كمعظـ األىالي يعتمدكف  قرية صغيرة ال تحتكم عمى أسكاؽ كا 
ية يتركز عمى الرقابة عمى الزراعة في حياتيـ، لذلؾ فإف نشاط البمدية فيما يتعمؽ بالرقابة عمى األغذ

عمى تمؾ المحبلت مف حيث تكاريخ االنتياء لممكاد الغذائية كصبلحيتيا لبلستخداـ اآلدمي كما كتقكـ 
أبكفرية أف راضي الزراعية في القرية. كبيف البمدية كقسـ الصحة فييا بالرقابة عمى المزركعات كاأل

 دائرة الصحة في البمدية تتككف مف األقساـ التالية:
 ـ الصحة العامة كالبيئة: كىك المسئكؿ بشكؿ مباشر عف الرقابة عمى صبلحية األغذيةقس -

مف خبلؿ لجاف مختصة تقـك بالتفتيش بشكؿ دكرم عمى المحاؿ التجارية كتقكـ بفحص 
تبلؼ الفاسد منيا، كما تقكـ بتمقي الشكاكل كمعالجتيا كتعمؿ عمى رفع  المكاد الغذائية كا 

 سبلمة العامة.مستكل الكعي بالصحة كال
قسـ الحرؼ كالصناعات: كيقكـ بترخيص المحاؿ التجارية بما فييا محبلت بيع األغذية  -

، حيث يجب أف تطابؽ محبلت بيع األغذية كالمخابز المكاصفات كالمقاييس كالرقابة عمييا
 نظافة المكاف كصبلحيتو لمتخزيف كغيرىا مف المعايير.الفمسطينية مف حيث 

المسئكؿ عف الزراعة كفحص المنتجات الزراعية كالرم كفحص التربة كىك  قسـ الزراعة: -
التكعية البلزمة لممزارعيف كيكفر ليـ األدكية كاألسمدة التي  يقدـ، كما كاآلبار كغيرىا

 .كذلؾ بالتعاكف مع كزارة الزراعة يحتاجكنيا بما يضمف سبلمة كجكدة الثمار
حة يعمؿ بشكؿ دكرم لمرقابة عمى األغذية كالمنتجات أبكفرية أف فريؽ العمؿ في دائرة الصكقد أشار 

ؿ بنظاـ البطالة كالعقكد المؤقتة، كأف ىذه الطكاقـ الزراعية مف خبلؿ طكاقـ ثابتة كطكاقـ مؤقتة تعم
تتكاصؿ مع كزارة الصحة كالشرطة كالمجتمع المحمي لضماف سير عممية الرقابة عمى أكمؿ كجو 

 لغذاء في البمدية.كضماف فعالية نظاـ الرقابة عمى ا
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كيجدر أف ننكه ىنا أف عدد العامميف كتنظيـ العمؿ كالييكمية اإلدارية لدائرة الصحة ككجكد قسـ مراقبة 
كؿ ذلؾ يعتمد عمى حجـ البمدية كمناطؽ نفكذىا، فنبلحظ مثبلن أف  ،لؤلغذية مستقؿ تابع ليا مف عدمو

كيعزك الباحث ذلؾ نجد ذلؾ في باقي البمديات. ية كلـ بمدية غزة بيا قسـ كبير كمستقؿ لمراقبة األغذ
إلى حجـ البمدية الكبير كاتساع مناطؽ نفكذىا كالعدد الكبير لممحاؿ كمصانع األغذية كالمذابح التي 

 تشرؼ عمييا، إضافة إلى أنيا األقدـ مف حيث النشأة كالتأسيس كاألكثر خبرة في ىذا المجاؿ.  
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 مقدمة 1.3
في ىذا الفصؿ مجمكعة مف الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية كالتي الباحث ناكؿ سيت 

 عقب عمى ىذه الدراسات.يغذية بطريقة أك بأخرل. كمف ثـ سا مكضكع الرقابة عمى األتناكلت بدكرى
 

 الدراسات المحمية 2.3
 ( بعنواف "القواعد الشرعية لسالمة إنتاج وحفظ األغذية".2032دراسة أبوىربيد ) -3

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف دكر اإلسبلـ في معالجة المشكبلت الناجمة عف التطكر المادم 
اصة فيما يتعمؽ بحفظ الغذاء كسبلمة إنتاجو كالكقكؼ عمى العكامؿ المؤثرة في ذلؾ كبياف خ

كتعتمد الدراسة عمى المنيج  حكـ الشرع في القضايا المتعمقة بحفظ الغذاء كسبلمة إنتاجو.
التحميمي االستنباطي مف خبلؿ النصكص الشرعية مف القرآف الكريـ كالسنة كأقكاؿ العمماء، 

 د عمى الحقائؽ العممية كالدراسات المختصة.كاالعتما
أىميا: اىتماـ اإلسبلـ بالغذاء الكامؿ الصحي  كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 

كالسميـ، كحثو عمى الزراعة كتنمية القطاع الزراعي كزيادة االنتاج، كما كبينت الدراسة حرص 
 .ر كمصنعي الغذاءاإلسبلـ عمى سبلمة الغذاء كالذم يقع عمى عاتؽ التجا

كمف أىـ التكصيات التي خرجت بيا الدراسة: تشكيؿ ىيئات مختصة بسبلمة األغذية يككف 
مف بيف أعضائيا مرجعيات شرعية تعرض عمييا المستجدات مف األغذية، ككذلؾ المحافظة 
ؿ عمى المكارد الطبيعية، كتفعيؿ ىيئات الرقابة التابعة لمكزارات المختصة بالغذاء، مع تفعي

عداد  العقكبات الرادعة في حؽ مف يثبت أنيـ خالفكا قكاعد السبلمة الغذائية، كالسعي لتجييز كا 
مختبرات لفحص سبلمة األغذية مف التمكث كخاصة بعد الحصار كحرب الفرقاف، كعقد كرش 
 عممية لمناقشة قضايا سبلمة األغذية كتكعية جميكر المستيمكيف بالمخاطر المتعمقة بالغذاء.

 ( بعنواف "واقع النزاىة في قطاعي األغذية واألدوية في فمسطيف".2032ة حرب )دراس -2
كتيدؼ ىذه الدراسة إلى فحص بيئة النزاىة كالفساد التي تحيط بصناعة األغذية كذلؾ 
بمراجعة الكاقع القانكني كالبنية المؤسساتية كاإلجراءات كالسياسات التي تتعمؽ بيذا المجاؿ 

ـ إجراء مقاببلت مع متعامميف في قطاع األغذية مف كزارة الصحة ككزارة كالعامميف فيو، حيث ت
االقتصاد الكطني ككزارة الزراعة كاتحاد الصناعات الغذائية لمتعرؼ عمى كاقع ىذا المجاؿ ، 
كمف ثـ تحديد التحديات التي تكاجيو ، كتـ كضع المقترحات كالتكصيات التي تعزز الشفافية 

ميف كتقميؿ فرص الفساد في ىذا المجاؿ. كتعتبر النزاىة جزء مف عممية كالمساءلة كنزاىة العام
  الرقابة عمى األغذية كاألدكية حيث أف أم فساد قد يؤثر عمى فعالية نظاـ الرقابة.

كمف أىـ التكصيات التي خرجت بيا الدراسة: ضركرة إصدار قانكف األغذية ينظـ عممية 
نشاء مؤسسة لؤل غذية مستقمة تشرؼ عمى قطاع األغذية بدالن مف النظاـ الرقابة عمى الغذاء، كا 
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الحالي الذم يكزع عممية اإلشراؼ عمى عدد مف المؤسسات. كما كخرجت الدراسة بتكصيات 
أخرل تتعمؽ بالتشريع كالرقابة عمى األغذية المستكردة كتعزيز النزاىة كتطكير نظاـ الرقابة 

تدريب العامميف في التفتيش عمى األغذية، عمى األغذية مف خبلؿ مجمكعة اقتراحات منيا: 
ككجكد نظاـ إلكتركني يربط بيف الجيات المعنية باألغذية كسبلمتيا كجكدتيا، كتبني 

 استراتيجية كطنية تعنى بسبلمة األغذية، ...إلخ.
( بعنواف "الحؽ في الحصوؿ عمى غذاء 2030مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف )دراسة  -1

 ة األغذية في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة".واقع سالمة وجود مناسب:
الغذاء المناسب بيف المعايير الدكلية كالقانكف  الحصكؿ عمى مكضكع الحؽ في تتناكؿ الدراسة

كما كيتطرؽ التقرير إلى اإلجراءات كالسياسات الرقابية التي تتبعيا الجيات  ،الفمسطيني
ة نظاـ كمدل فاعمي ،ذه اإلجراءاتتائج ىكن في قطاع غزة الحككمية كالبمديات عمى األغذية

في قطاع غزة. ثـ يستعرض أثر كؿ مف الحصار اإلسرائيمي كأثر العدكاف  الرقابة عمى األغذية
. ثـ خرج قطاع غزةاإلسرائيمي "عممية الرصاص المسككب" عمى سبلمة كجكدة األغذية في 
كمف أىـ التكصيات  بمجمكعة مف النتائج كالمعكقات التي تؤثر عمى سبلمة كجكدة األغذية.

التي تكصؿ إلييا التقرير: تحمؿ المجتمع الدكلي كاألطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية 
دخاؿ  جنيؼ مسئكليتيـ بالضغط عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي برفع الحصار عف قطاع غزة كا 

لبلزمة المكاد األكلية الضركرية كخاصة تمؾ التي تحتاجيا المزركعات، كالمعدات المخبرية ا
لفحص سبلمة األغذية، كالسماح لممراقبيف إلجراء الفحكص عمى األغذية في ساحات تفريغ 
البضائع، ككذلؾ يطالب التقرير المجتمع الدكلي كالجيات المانحة بالعمؿ عمى تمكيؿ بناء 
مختبر مجيز بالمعدات كاألدكات الضركرية إلجراء الفحكصات البلزمة لمتأكد مف سبلمة 

ذية سيما الفحكصات المتعمقة بالمعادف الثقيمة كمتبقيات المبيدات في النبات. كما كجكدة األغ
يطالب مركز الميزاف مف خبلؿ التقرير الحككمة الفمسطينية في غزة بمزيد مف اإلجراءات 
الرقابية التي تضمف إعماؿ حؽ المكاطنيف في الحصكؿ عمى غذاء آمف صحيان، مف خبلؿ 

ائية كالمبيدات كالحيكانات التي تمر عبر األنفاؽ ، كالتنسيؽ مع الرقابة عمى المكاد الغذ
 الجيات المعنية بالرقابة عمى الغذاء، كتكعية المستيمكيف، كغيرىا مف اإلجراءات.

 –( بعنواف "آفاؽ نمو قطاع الصناعات الغذائية في فمسطيف 2007دراسة قفة ومقداد ) -1
 دراسة حالة الصناعات الغذائية في قطاع غزة".

 قطاع غزةكقد تناكؿ الباحثاف في ىذه الدراسة اآلفاؽ التنمكية لقطاع صناعات األغذية في 
كتيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى المعكقات كالعراقيؿ التي ال تزاؿ تكاجو قطاع الصناعات الغذائية 
في فمسطيف، كمعرفة الطرؽ المؤدية إلى تعزيز كتطكير جكدة المنتجات الغذائية الفمسطينية 
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يمكنيا مف منافسة المنتجات المستكردة كالتصدير لمخارج، ككذلؾ العمؿ عمى كضع مما 
 سياسات كتكصيات لمتغمب عمى مشاكؿ ىذه الصناعة.

كأظيرت الدراسة عدة نتائج أىميا ضعؼ مستكيات التدريب كالتعميـ لدل العامميف في مجاؿ 
ؿ عمى المكاد الخاـ، كعدـ الصناعات الغذائية، كاالعتماد الكامؿ عمى االحتبلؿ في الحصك 

االستغبلؿ الكامؿ لمطاقة االنتاجية، كاالعتماد عمى التمكيؿ الذاتي بشكؿ كبير، كتسكيؽ معظـ 
االنتاج داخؿ السكؽ في قطاع غزة، كضعؼ مستكيات الجكدة كضعؼ دكر كزارة االقتصاد 

االجراءات األمنية  الكطني في دعـ المنتجيف، كأثبتت الدراسة أف السياسات االسرائيمية ككثرة
 عمى المعابر أدت إلى ضعؼ تصدير المنتجات الغذائية إلى الخارج.

كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا: العمؿ عمى تحرير المعابر مف السيطرة 
االسرائيمية، كااللتزاـ بجكدة المنتجات الفمسطينية، كتنمية قدرات العامميف في مجاؿ صناعة 

التدريب كالعمؿ عمى إيجاد فرص كمنافذ تسكيؽ خارجية، كتعزيز دكر كزارة  األغذية مف خبلؿ
االقتصاد الكطني كاتحاد الصناعات الغذائية الفمسطينية لدعـ المنشآت الغذائية الفمسطينية 

 كزيادة الدعـ المالي ليذه المنشآت.  
نظـ في ( بعنواف "قطاع الصناعات الغذائية غير الم2006دراسة أبوزعرور وآخروف ) -5

 األراضي الفمسطينية: الواقع واآلفاؽ".
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى حجـ قطاع التصنيع الغذائي غير المنظـ، كسماتو كبنيتو 
مكانات تنميتو مف خبلؿ تأطيره كتقنينو بيدؼ تحسيف أداء القطاع  التركيبية، كتحميؿ مشاكمو كا 

داؼ الدراسة تـ اتباع منيجية مستندة إلى كلتحقيؽ أى كتنظيمو ، كتطكير االنتاجية كالجكدة.
عدد مف األدكات كاألساليب بما يضمف الحصكؿ عمى نتائج صحيحة، كذلؾ مف خبلؿ 
مراجعة األعماؿ السابقة كأدبيات المنظمات الدكلية، كتجارب البمداف األخرل في ىذا المجاؿ، 

مع ىذا القطاع مف مؤسسات  كما تـ المقاء بعدد مف ذكم العبلقة كالتأثير كاالحتكاؾ المباشر
القطاعيف العاـ كالخاص، كتـ استقاء العديد مف الحقائؽ كالمجريات مف كاقع المقاببلت 
كالزيارات كالمشاىدات الميدانية التي تمت قبؿ كخبلؿ إعداد الدراسة، كما تـ استخداـ قاعدة 

يني كمعيد ماس بيانات القطاع غي المنظـ كالتي أعدىا الجياز المركزم لئلحصاء الفمسط
 .2003عاـ 

أف ىذا القطاع يتميز بتعقيد العبلقات كالتأثير كتشابكيا  كتكصمت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا
، كمساىمتو في تكفير األمف الغذائي الفمسطيني مف حيث األبعاد االجتماعية كاالقتصادية

كذلؾ يتميز ىذا كالتأثير المباشر لمخرجات ىذا القطاع عمى صحة كسبلمة المستيمؾ، ك 
القطاع بعبلقة مميزة مع المستيمؾ، كضعؼ التنظيـ الكاضح مف خبلؿ غياب األطر كالنقابات 
كاالتحادات في صناعات ىذا القطاع، كما لكحظ ضعؼ دكر الرقابة مف خبلؿ غياب 
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المعمكمات كالبيانات لدل الجيات الرقابية كقمة المكاصفات كالتشريعات التي تنظـ الرقابة عمى 
 ىذا القطاع، كتشكؿ المرجعية لمحكـ عمى أدائو كسبلمة منتجاتو.

تكفير المعمكمات كالبيانات الكاممة عف كما كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا 
كتحديد المعكقات  كتحميؿالقطاع، كايجاد األطر ألصحاب ىذه الحرؼ كالصناعات الغذائية، 

ات كاالستشارات الفنية لمعامميف في القطاع ككذلؾ االحتياجات، كتكفير التدريب كالمعمكم
لمعامميف في مجاؿ مراقبة األغذية في القطاع الحككمي بما يضمف سبلمة المستيمؾ، كايجاد 

  البيئة التسكيقية المبلئمة مف خبلؿ التنسيؽ مع األطر كاالتحادات كالييئات الكطنية.
 

 الدراسات العربية:3.3 
عنواف "فرص تطبيؽ ستة سيجما في نظـ إنتاج األغذية ( ب2008دراسة الشعراوي ) -3

 المحفوظة : دراسة تطبيقية".
كتيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى فرص تطبيؽ ستة سيجما في نظـ إنتاج األغذية المحفكظة، 
كلتحقيؽ ذلؾ تـ بناء ثبلثة فركض لمبحث، حيث تناكؿ الفرض األكؿ مستكل المطابقة أك 

الشركات العاممة في ىذا القطاع، حيث تـ تكصيؼ نظاـ المراقبة الدقة المطبؽ حاليان في 
المطبؽ حاليان في ىذه الشركات لتحديد نقاط القكة كالضعؼ كتـ حساب مستكل السيجما 

كتناكؿ الفرض الثاني العكامؿ الدافعة  .سيجما 3.30سيجما ك 3.25الحالي الذم تراكح بيف 
كتناكؿ الفرض الثالث العكامؿ المانعة لتطبيؽ لتطبيؽ ستة سيجما في الشركات محؿ البحث، 

 ستة سيجما فييا.
كبعد ذلؾ تـ تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج كبناءن عمى ىذه النتائج قدـ الباحث مجمكعة 
مف التكصيات كالتي مف أىميا: مطالبة الشركات بتشكيؿ فريؽ عمؿ لتطبيؽ ستة سيجما، 

تحقيقيا في كؿ مستكل، كرفع مستكل مشاركة  كالقياـ بشرح كتكضيح األىداؼ المطمكب
العامميف في صنع القرار، كرفع مستكل جكدة المدخبلت مف المكاد الخاـ كغيرىا، كتسييؿ 

 عمميات االتصاؿ مف أسفؿ إلى أعمى، كتطبيؽ نظـ حكافز تككف مكجية بالعميؿ.
مواصفات  –( بعنواف "اتجاىات حديثة في إدارة سالمة األغذية 2007دراسة اليماني ) -2

 ".22000األيزو 
باستعراض نظـ  التي قاـ بيا الدكتكر في الجامعة األردنية محمد اليماني كتقكـ ىذه الدراسة

إدارة الجكدة كالمكاصفات كالمقاييس الخاصة باألغذية كالتي تضعيا المنظمة الدكلية لممقاييس 
(ISO.كبعض النظـ العالمية األخرل ) سمسمة تقارير أعدىا  كتأتي ىذه الدراسة في إطار

 تحت عنكاف )ممؼ األمف الغذائي في األردف(. بالتعاكف مع باحثيف آخريف الباحث
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كالتركيز عمى جانب مكاصفات األغذية  -كتيدؼ الدراسة إلى التعريؼ بنظاـ األيزك 
مف التفصيؿ  ءمراحؿ تطكير مكاصفات األيزك، ثـ استعرض بشيمف حيث  -بالتحديد

غذية كجكدتيا كالتي تمقى تقببلن دكليان عمى المستكل العالمي، ثـ بلمة األاألنظمة الخاصة بس
كالتي كضعتيا منظمة األيزك لجكدة كسبلمة  2005:22000تناكؿ بإسياب مكاصفة األيزك 

كمحتكل ىذه  األغذية كالمشركبات مف حيث المراحؿ الزمنية التي مر بيا إعداد تمؾ المكاصفة
 ظمة الدكلية كأنظمة إدارة الجكدة األخرل.المكاصفة كتكامميا مع األن

ميمة لممؤسسات التي  2005:22000كخرجت الدراسة بنتيجة بأف تطبيؽ مكاصفة األيزك 
تعمؿ في مجاؿ صنع األغذية كبينت أىـ ما يمكف تحقيقو عند تطبيؽ ىذه المكاصفة عمى 

 غذية.أرض الكاقع كأكصت بتطبيقيا بالتكافؽ مع األنظمة الكطنية لسبلمة األ
 ( بعنواف "تداوؿ األغذية الصحية في األردف : ترخيصيا وسالمتيا"2007دراسة التكروري ) -1

كالتي أعدىا الباحث التكركرم مف الجامعة األردنية ضمف سمسمة )ممؼ  تتناكؿ ىذه الدراسة
 كترخيصيا كسبلمتيا. ما يعرؼ باألغذية الصحية األمف الغذائي في األردف(

لمتعريؼ بمفيـك األغذية الصحية أك األغذية الكظيفية كمبررات اإلقباؿ كتيدؼ ىذه الدراسة  
مثؿ األعشاب )كأنكاع ىذه األغذية  )مثؿ التغذية كالعبلج( عمى استعماؿ ىذه األغذية

كالميكركبات النافعة كاألمبلح المعدنية كالفيتامينات كالكيماكيات النباتية كالحمكض الدىنية 
، (يات كاأللياؼ الغذائية كالمنشطات الرياضية كاألغذية المعدلة كراثيان كبركتينات الصكيا كالبقكل

تطرقت الدراسة لمتعريؼ بمؤسسة الغذاء كالدكاء األردنية كالجيات كالدكائر األخرل التي ك 
الصحية في الرقابة عمى األغذية  ىاكر د تستعرضاتتعاكف معيا في مجاؿ مراقبة األغذية، ك 

جراءات  يا. كما كتطرقت إلى الدكر الذم يمعبو المنتجيف كالمصنعيف ليذه ترخيصفي األردف كا 
 األغذية.

بضركرة تشديد الرقابة عمى ىذا النكع مف الغذاء كخاصة أنو يستخدـ  ةكخرجت الدراسة بنتيج
 في الطب البديؿ كالعبلج عبلكة عمى استخدامو كمغذم كانعكاس ذلؾ عمى الصحة العامة. 
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 نبيةالدراسات األج4.3 
 الرقابة عميو مخاطره وأسبابو" -بعنواف"التسمـ الغذائي في الدنمارؾ boysen (2012)دراسة  -3

إلى  2001ىذه الدراسة تقيـ كضع التسمـ الغذائي في  الدنمارؾ في الفترة الممتدة بيف سنة 
ى األغذية حيث أف التقكيـ يشمؿ التسمـ الغذائي كعبلقتو باإلستراتيجية الكطنية لمرقابة عم 2010

عند الذبح كتقييـ المخاطر عمى اإلنساف مف التسمـ الغذائي مف لحـ الدكاجف في ىذه الفترة 
كالرقابة عميو ككذلؾ التسمـ الناتج مف المحكـ األخرل في نفس الفترة. كخرجت الدراسة بمجمكعة 

 لشككة .تكصيات تتعمؽ بعمؿ إستراتيجية لمرقابة عمى األغذية كالدكاجف مف المزرعة إلى ا
بعنواف "األغذية المدرسية وسياسة التغذية،  Hirschman & Chriqui( 2012دراسة ) -2

 الرقابة والتقييـ في الواليات المتحدة".
ـ حسب 1980ركزت ىذه الدراسة عمى مراقبة التغذية كالغذاء في المدارس األمريكية منذ عاـ 

كمات عف األغذية المدرسية المتاحة كالمعم 2010لسنة  Healthy hunger-free kidsالقانكف 
في الكاليات المتحدة. كخرجت الدراسة بأف بيئة األغذية في مدارس الكاليات المتحدة محككمة 
بقكانيف كتشريعات فدرالية كمحمية، كرأت الدراسة أف الكاليات المتحدة ليا تاريخ طكيؿ في مراقبة 

قبؿ الحككمة كمؤسسات الخاصة كالتي مكنت كتقييـ المعمكمات المتعمقة باألغذية كالممكلة مف 
صانعي القرار مف مراقبة التقدـ ككضع خطط كقكانيف لتحسيف األغذية كالمشركبات المقدمة لمطمبة 

 في المدارس.
بعنواف "مدى فاعمية الرقابة عمى األغذية في  Al Yusuf & Taylor (2011)دراسة  -1

 المة األغذية في أبوظبي"المجتمع متعدد الثقافات :مبادرات التدريب لس
كتيدؼ ىذه الكرقة إلى تكثيؽ عدد مف المبادرات كالمنطمقات التي تقكـ بيا حاليان سمطة الرقابة 
عمى األغذية في أبك ظبي لتحسيف سبلمة األغذية عمى طكؿ السمسمة الغذائية. حيث تركز عمى 

ية كالمصممة لتمبية تجريب صكر فكتكغرافية جديدة لفحص سبلمة األغذية لمتداكلي األغذ
احتياجات القكل العاممة متعددة الثقافات. كخرجت الدراسة بأف استخداـ أكراؽ االختبار المبنية 
عمى الصكر الفكتكغرافية أفضؿ مف أكراؽ االختيار مف متعدد حيث زادت نسبة النجاح لمفحص 

 في حالة اإلبقاء عمى نفس مستكل الصعكبة لبلختبار. %20بمعدؿ 
التحميؿ الظرفي ألنظمة الرقابة عمى " بعنواف Al-Kandari and Jukes (2009) دراسة -1

 ". األغذية في بمداف مجمس التعاوف الخميجي
تقدـ ىذه الدراسة تحميبلن ظرفيان ألنظمة الرقابة عمى األغذية في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي 

ية المتحدة، حيث كضعت الدراسة تشمؿ السعكدية كالككيت كعماف كالبحريف كقطر كاإلمارات العرب
خمسة أنشطة رئيسية تتعمؽ بالرقابة عمى األغذية كتـ قياسيا في منطقة الخميج العربي. كفيما يمي 

 بعض المبلحظات التي تتعمؽ بيذه الكرقة:
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تكصمت الدراسة ألف تعدد الجيات التي تقكـ بالرقابة غير فعاؿ كقد لكحظ أف الرقابة في   -
 شيدت تحسنان في الكفاءة بسبب تكحيد جية الرقابة. البحريف كالسعكدية

كما أف دكؿ مجمس التعاكف كحدت التشريعات كالقكانيف كالمعايير التي تتعمؽ بالرقابة   -
 عمى األغذية.

كأيضان يمكف االستفادة مف المعمكمات التي تـ جمعيا في الدراسة في معرفة االحتياجات   -
 قبمية.التدريبية لممفتشيف كالتكجيات المست

كأخيران فإف الرقابة عمى األغذية تتركز عمى قطاع الفندقة كالضيافة في منطقة الخميج   -
 العربي. 

بعنواف "خمفية التحضيرات إلستراتيجية سالمة األغذية  Antunovic et al. (2008)دراسة  -5
 الكرواتية".

األغذية في كركاتيا.حيث  تقدـ الدراسة نظرة معمقة عمى مدل تطكر اإلستراتيجية الكطنية لسبلمة
ترصد الدراسة مدل زخـ التغيرات التي حدثت في مجاؿ سبلمة األغذية مف خبلؿ سمسمة كرشات 
العمؿ كالمشاريع كالمؤتمرات، كتبيف أىمية التعاكف مع المنظمات الدكلية غير الحككمية مثؿ 

( كغيرىما. WHO)( كمنظمة الصحة العالمية FAOمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة )
كبينت الدراسة أف الميمة معقدة كتتداخؿ فييا عدة مؤسسات كىيئات، كأف التطكر في ىذا المجاؿ 
بحاجة إلى درجة عالية مف التعاكف كالتنسيؽ بيف الجيات ذات العبلقة في الحككمة كأصحاب 

خرل لتطكير المصالح اآلخريف. كما كبيف الكاتب أف الدراسة كتبت لتساعد الدكؿ النامية األ
 استراتيجيات لسبلمة األغذية فييا.  

 بعنواف "جودة األغذية ومعايير السالمة ". Will & others (2007) دراسة -6
كىك عبارة عف كتاب مرجع في معايير سبلمة كجكدة األغذية المستكردة كالمصنعة في اإلتحاد 

بعة في االتحاد األكركبي األكركبي. حيث يستعرض ىذا الكتاب القكانيف كاإلجراءات المت
كخصكصَا بريطانيا كفرنسا كألمانيا لمرقابة عمى جكدة األغذية كالتعاكف الذم يتـ بيف االتحاد 
األكركبي كالمؤسسات الدكلية في ىذا المجاؿ مثؿ منظمة التجارة العالمية كمنظمة الصحة 

 العالمية.
نظرة  -ية في بمداف الصحراء الكبرىبعنواف "تقييـ أنظمة سالمة األغذ Naguz (2007)دراسة  -7

 عامة عمى القضايا األساسية".
كتعرؼ ىذه الدراسة القضايا الرئيسية التي تدخؿ في تطكير أنظمة الرقابة عمى األغذية في منطقة 
الصحراء الكبرل األفريقية. حيث تـ مبلحظة أف التحدم األىـ الذم يكاجو مؤسسات الرقابة عمى 

الحككمة الناتج عف البيركقراطية غير الضركرية كالتكرار في األنشطة.  األغذية ىك ضعؼ تعاكف
 Riskالتحتية الضركرية لتحميؿ المخاطر)  أف تمؾ المنطقة ليس لدييا البنية كما تـ مبلحظة
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 Analysis كما تـ مبلحظة أف المنطقة ليست جاىزة لمتطمبات قياس المخاطر اإللزامي عند .)
( كأف Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)نقطة التحكـ الحرجة ) 

 الشيادة الطكعية ىي خيار أنسب. كلـ تقـ الدراسة بمقارنة النتائج مع مناطؽ أخرل.
بعنواف "دور سمطات سالمة األغذية اإلغريقية في  Verzakas et. al. (2006)دراسة  -8

 االستراتيجيات التطبيقية ". -اليوناف
ة كصفان لممؤسسة المختصة باألغذية كالرقابة عمييا في اليكناف. كما تقدـ كصفان تقدـ ىذه الدراس

لمتحديات كالصعكبات التي تكاجو ىذه المؤسسة حيث أشارت الدراسة أف أىـ ىذه التحديات ىي 
التعاكف الحككمي في ىذا المجاؿ، كقد تـ قياس الرأم العاـ بالسمطة المختصة ككانت النتائج 

 كيؤخذ عمى الدراسة قمة عمؽ التحديات التي تناكلتيا.   جيدة كمكاتية،
بعنواف "ىؿ نقـو بمعظـ عمميات التفتيش التي تتعمؽ بسالمة  Griffith (2005)دراسة  -9

 األغذية؟ لمحة عف المستقبؿ "
تيدؼ ىذه الدراسة إلى استعراض عمميات التفتيش التي يقكـ بيا الممارسكف البيئيكف الصحيكف 

ا كالتي تشكؿ عنصران أساسيان في محاكلة المؤسسات المنظمة لمتأكد مف تقديـ غذاء في بريطاني
صحي كآمف لممستيمكيف. حيث أف ىناؾ مخاكؼ حكؿ فعالية عمميات التفتيش في ظؿ تكسع 
الصناعة كمحدكدية المكارد. لذلؾ تسعى ىذه الكرقة إلى استعراض األساليب التقميدية كاألساليب 

في التفتيش عمى األغذية. كقد خرجت ىذه الدراسة بأف المتطمب األساسي لنشر الممكنة الجديدة 
تقارير عمميات التفتيش ىك االتساؽ كمطابقتيا لعمميات التفتيش. كما ناقشت الكرقة كيؼ يمكف 
تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في عمميات التفتيش. كما استعرضت كيؼ يمكف استخداـ تكنكلكجيا 

 التفتيش.جديدة في عمميات 
 بعنواف "مراقبة الجودة عمى األغذية المصنعة" Raju (2002) دراسة -30

حيث تيدؼ ىذه الدراسة إلى مناقشة القضايا كالقيكد المتعمقة بالرقابة عمى األغذية المصنعة في 
.كخرجت  Asian Productivity Organization (APO)الدكؿ اآلسيكية العضك في منظمة 

ت لتحقيؽ رقابة عمى األغذية فعالة مف حيث التكمفة لمدكؿ العضك في بتكصيات بكضع سياسا
 مثؿ الصيف كالياباف كاليند كغيرىا. APOمنظمة 

 "مدى قوة األنظمة الوطنية لمرقابة عمى األغذية". بعنواف  Rostronدراسة -33
ية في مجاؿ القضايا الدكلية المختصة بقكة األنظمة الكطنبتعريؼ الكتيدؼ ىذه الكرقة العممية ب

الرقابة عمى األغذية بالنسبة لمعامميف في مجاؿ الفندقة كالضيافة كفي قطاع الخدمات. كقد خرجت 
مف تمت مقابمتيـ في الدراسة مف العامميف في  الدراسة بأنو يكجد العديد مف التحديات التي تكاجو

مف العكامؿ التي  مجاؿ الرقابة عمى األغذية في مختمؼ البمداف. كقد حددت الدراسة مجمكعة
تقؼ عائقان أماـ سمطات الرقابة عمى األغذية منيا اإلدارة كالمعمكمات فيما يتعمؽ بالرقابة عمى 



 61 

االتصاؿ كالنقؿ، باإلضافة إلى الشركات الصغيرة العاممة في مجاؿ الفندقة الغذاء كالتعميـ ك 
 كالضيافة.

 
   التعميؽ عمى الدراسات السابقة5.3

دراسات المحمية كالعربية كاألجنبية ذات العبلقة المباشرة أك غير المباشرة لمف خبلؿ استعراض ا
بمكضكع الدراسة، حيث تكصمت الدراسات السابقة إلى مجمكعة نتائج ساعدت الباحث في إثراء 
دراستو، باإلضافة إلى ما كرد بيا مف معمكمات ساعدت الباحث في إعداد اإلطار النظرم لمدراسة. 

 :ما يمي الدراسات السابقةك  تشابو بيف الدراسة الحاليةأىـ أكجو الكمف 
عمى ضركرة  ككذلؾ الدراسة الحالية التي قاـ بيا الباحث اتفقت جميع الدراسات السابقة -

العقاقير كالمشركبات لما في ذلؾ مف عمى عمى األغذية بأنكاعيا ككذلؾ كجكد رقابة فعالة 
 تأثير مباشر عمى صحة المستيمكيف.

زيادة التنسيؽ بيف المؤسسات المختمفة في كالدراسة الحالية راسات السابقة اقترحت الد -
الدكلة كالمسؤكلة عف الرقابة عمى األغذية، كذىب بعضيا إلى ضركرة تشكيؿ ىيئة أك 
 مؤسسة مكحدة كمركزية لمرقابة عمى الغذاء بدالن مف تكزيع األدكار عمى مؤسسات مختمفة.

دراسة الباحث عمى ضركرة كجكد تشريعات كأطر قانكنية كذلؾ اتفقت الدراسات السابقة ك  -
تنظـ عممية الرقابة عمى األغذية، كتأخذ عمى يد المخالفيف في حالة كجكد مخالفات 

 .كتجاكزات لتمؾ القكانيف
كذلؾ اتفقت الدراسات السابقة مع دراسة الباحث عمى ضركرة كجكد تنسيؽ دكلي في  -

مثؿ منظمة األمـ دكؿ مع المؤسسات الدكلية المعنية مجاؿ مراقبة األغذية، كأف تتعاكف ال
المتحدة لؤلغذية كالزراعة )الفاك( كمنظمة الصحة العالمية، ككذلؾ كضع معايير دكلية 

سكاءن المصنعة أك المصدرة أك المستكردة لؤلغذية، مع لسبلمة األغذية تمتـز بيا الدكؿ 
 تى الكصكؿ إلى سفرة المستيمؾ.كجكد آلية لمرقابة عمى الغذاء مف مرحمة التصنيع كح

كذلؾ اتفقت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة عمى ضركرة تدريب العامميف  -
دارييف كفنييف، كتزكيدىـ باإلمكانيات البلزمة لمقياـ  في مجاؿ مراقبة األغذية مف مفتشيف كا 

حميؿ كفحص األغذية، اد البلزمة لمتبعمميـ عمى أكمؿ كجو مثؿ تكفير المختبرات كالمك 
كأكصت العديد مف الدراسات بتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة كتكنكلكجيا المعمكمات في 

  عممية الرقابة عمى الغذاء لزيادة فاعميتيا.
عمى أثر الحصار اإلسرائيمي  -سة الحاليةبما فييا الدرا –اتفقت جميع الدراسات المحمية  -

 رة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى القطاععمى قطاع غزة ككذلؾ االعتداءات المتكر 
مف الخارج عبر  عمى سبلمة كجكدة األغذية سكاءن المصنعة محميان أك تمؾ التي تستكرد
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لؤلثر السمبي  -بما فييا الدراسة الحالية–المعابر كاألنفاؽ، كتطرقت الدراسات المحمية 
في فمسطيف عمكمان  عمى األغذيةمى فعالية نظاـ الرقابة الذم يمعبو االحتبلؿ اإلسرائيمي ع

 قطاع غزة عمى كجو الخصكص. كفي
كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة المحمية عمى ضركرة تشديد الرقابة عمى  -

المعابر كاألنفاؽ كعمى األغذية المصنعة محميان لزيادة جكدتيا كتمكينيا مف المنافسة كحتى 
 تصديرىا إلى الخارج.

راسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف مسؤكلية الرقابة ال تقتصر عمى كذلؾ اتفقت الد -
الجيات الرقابية فحسب بؿ يجب تكعية المستيمكيف كالشركات بمعايير سبلمة الغذاء 

 كتأثير ذلؾ عمى صحتيـ.
كأخيران اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف لمبمديات دكر ميـ في عممية  -

غذية كأنو يجب التنسيؽ بينيا كبيف الجيات الحككمية كالخاصة األخرل التي مراقبة األ
 تعنى بالرقابة عمى الغذاء.

 أما االختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة فيمكف ايجازىا فيما يمي:
مف حيث مكضكعيا  عمى مستكل فمسطيفذه الدراسة األكلى عمى حد عمـ الباحث تعتبر ى -

 دكر البمديات في الرقابة عمى الغذاء كمدل فاعمية نظاـ ىذه الرقابة. الذم تناكؿ
استخدمت الدراسة المنيج  الكصفي التحميمي، كاستيدفت الدراسة طبقة عشكائية مف  -

العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية في البمديات كىي فئة لـ يتـ استيدافيا في أم مف 
 الدراسات السابقة التي تناكليا الباحث.

تناكلت الدراسة الحالية مكضكع الرقابة مف كافة جكانبيا بدءان مف مفاىيـ الرقابة اإلدارية  -
 بشكؿ عاـ مركران بمفاىيـ الرقابة الغذائية كانتياءن بالرقابة الغذائية في البمديات تحديدان.

ركزت الدراسة عمى الجانب اإلدارم مف مكضكع الرقابة الغذائية، كتناكلت مكضكع الرقابة  -
 .كذلؾ مف خبلؿ فرضيات كمتغيرات الدراسة الغذائية في البمديات مف كجية نظر إدارية

نقاط القكة كنقاط الضعؼ في نظاـ الرقابة الغذائية المتبع في بمدية ل االنتباه الدراسةلفتت  -
   غزة كبمديات شماؿ غزة، كىي نتيجة يمكف تعميميا عمى كؿ بمديات قطاع غزة. 
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 :مقدمة 3.3.1
جراءاتيػػا محػػكرا رئيسػػيا يػػتـ مػػف خبللػػو انجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف الدراسػػة،  تعتبػػر منيجيػػة الدراسػػة كا 
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلػى النتػائج التػي 
يتـ تفسيرىا فػي ضػكء أدبيػات الدراسػة المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة، كبالتػالي تحقػؽ األىػداؼ التػي تسػعى 

 إلى تحقيقيا. 
لؾ أداة الدراسػة المسػتخدمة كطريقػة كمجتمع الدراسػة، ككػذ متبعنيج اللممتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا حيث 

بيػػا ـ ، كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػا. كمػػا يتضػػمف كصػػفا لئلجػػراءات التػػي قػػاككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػا عػػدادىاإ
كينتيػػػي كاألدكات التػػػي اسػػػتخدميا لجمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة، أداة الدراسػػػة كتقنينيػػػا،  تصػػػميـفػػػي  الباحػػػث

يمػػػي  اكفيمػػػ، كاسػػػتخبلص النتػػائجلبيانػػات تحميػػػؿ االفصػػؿ بالمعالجػػػات اإلحصػػائية التػػػي اسػػتخدمت فػػػي 
 .كصؼ ليذه اإلجراءات

 
 :منيج الدارسة 4.1.1

 خبللو مف حاكؿي الذم التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 حكليا حتطر  التي كاآلراء مككناتيا بيف العبلقةك  بياناتيا، كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات
"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك  بأنو التحميمي الكصفي المنيج (100:2006) الحمداني يعرؼ

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة،  أكاألحداث المعاصرة، 
 كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي ي الكاقع،كيقدـ بيانات عف خصائص معينة ف

  .التي نستعمميا لجمع البيانات" كاألكقاتندرسيا 
 

 وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:
إلػػي مصػػادر البيانػػات  دراسػػةفػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرم لم و الباحػػث: حيػػث اتجػػالمصػػادر الثانويػػة .1

ي الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العبلقػػػة، كالػػػدكريات كالمقػػػاالت الثانكيػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػ
كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحػث كالمطالعػة فػي مكاقػع 

 اإلنترنت المختمفة.

لبيانػػػات إلػػػي جمػػػع ا كانػػػب التحميميػػػة لمكضػػكع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػث: لمعالجػػة الجالمصػػػادر األوليػػػة .4
ليذا الغرضدراسةكأداة رئيسة لم االستبانةاألكلية مف خبلؿ   .، صممت خصيصا ن

 
 
 



 66 

  الدراسة:مجتمع  4.1.1

يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبذلؾ فػاف مجتمػع الدراسػة ىػك مجتمع الدراسة 
اءا عمػػى مشػػكمة الدراسػػة كأىػػدافيا جميػػع األفػػراد أك األشػػياء الػػذيف يككنػػكف مكضػػكع مشػػكمة الدراسػػة. كبنػػ

العامميف في مجاؿ مراقبة األغذيػة فػي البمػديات الخمسػة )بمديػة غػزة فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف 
 60كالبالغ عددىـ ما يقارب  كبمدية جباليا النزلة كبمدية بيت الىيا كبمدية بيت حانكف كبمدية أـ النصر(

 .مكظؼ
 

  الدراسة: عينة 1.1.1

عمى مجتمع الدراسة  استبانة 50، حيث تـ تكزيع طريقة العينة الطبقية العشكائية ـاحث باستخداالبقاـ 
  .مف مجتمع الدراسة% 83ما يقارب ك % 100 بنسبة استبانة 50كقد تـ استرداد 

 
 :أداة الدراسة 4.1.1

 عمى لمحصكؿ تستخدـ كبنكد أبعاد ذات كتعرؼ بأنيا: "أداة تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة،
 2004تحريرية" )األغا ك األستاذ،  كتابية كىي نفسو، المفحكص ليا باالستجابة يقـك آراء أك معمكمات

 :116.) 
دراسة حالة  -تقييـ مدى فعالية نظاـ الرقابة عمى األغذية" لمتعرؼ عمى تـ استخداـ االستبانة حيث 

 "بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة 
 

 مف قسميف رئيسيف:تتكوف إستبانة الدارسة 
الجنس، العمر بالسنكات، المؤىؿ ) المستجيبكىك عبارة عف البيانات الشخصية عف القسـ األوؿ: 

 (.العممي، عدد سنكات الخبرة، المسمى الكظيفي
 

 

 مجاالت : 6فقرة، مكزع عمى  53، كيتككف مف مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  القسـ الثاني:
 .ات( فقر 9مف ) فكيتكك ، معايير الدولية لمرقابة عمى األغذيةااللتزاـ بال :المجاؿ األوؿ
( 9مف ) فكيتكك  مدى دعـ اإلدارة العميا ومتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية، :المجاؿ الثاني

 .اتفقر 
 ات.( فقر 8مف ) ف، كيتكك تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ الوظيفية المجاؿ الثالث:
وف بيف البمدية والمؤسسات الحكومية والشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ مدى التعا :المجاؿ الرابع

 ( فقرات.8كيتككف مف )، لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف
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، كيتككف االلتزاـ بتوفير القوانيف واألنظمة والموائح الخاصة بسالمة وجودة األغذية :المجاؿ الخامس
 ( فقرات.10مف )

، كيتككف الوسائؿ واإلمكانيات الالزمة لتفعيؿ الرقابة وضماف جودة األغذية توفير :المجاؿ السادس
 ( فقرات.9مف )

دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما  10بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  10-1كقد تـ استخداـ المقياس 
 كرد في العبارة كالعكس صحيح.

 
 :االستبانةخطوات بناء 

دراسػة حالػة  -تقييـ مػدى فعاليػة نظػاـ الرقابػة عمػى األغذيػة" لمعرفػة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 -: االستبانة" ، كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء  بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة

الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة، كاالسػتفادة منيػا ك  ةاإلداري دراساتالاإلطبلع عمى  -1
 فقراتيا. كصياغة االستبانةفي بناء 

استشػػػار الباحػػػث عػػػددان مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالمشػػػرفيف اإلداريػػػيف فػػػي تحديػػػد أبعػػػاد  -2
 .كفقراتيا االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
  .( فقرة47ت ك )( مجاال6في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) االستبانةتـ تصميـ  -5
(مػػػف المحكمػػػيف اإلداريػػػيف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػة 9عمػػػى ) االسػػػتبانةتػػػـ عػػػرض  -6

 . ، كالكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية، كجامعة األزىراإلسبلمية
مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ،  االسػتبانةفي ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقػرات  -7

 (.3) ؽ( فقرة، ممح53في صكرتيا النيائية عمى ) نةاالستبا رلتستق
 

 صدؽ االستبياف: 4.1.1
، كما يقصد (105 :2010" )الجرجاكم،لقياسو ما كضع ستبيافقيس االيأف  "صدؽ االستبانة يعني 

شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا "بالصدؽ 
كقد  (.2001، كآخركف )عبيدات "حية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدمياكمفرداتيا مف نا

 بطريقتيف: انةاالستبالتأكد مف صدؽ  تـ
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                 :"الصدؽ الظاىري" صدؽ المحكميف -1
 أك الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ىكيقصد بصدؽ المحكميف "

عمى مجمكعة مف  االستبانةعرض حيث تـ  (107 :2010)الجرجاكم، "الدراسة عمكضك  المشكمة
(، كقد 1كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) مجاؿ اإلدارة متخصصيف في  9المحكميف تألفت مف 

استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، 
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -ف في صكرتو النيائية كبذلؾ خرج االستبيا

 صدؽ المقياس: -4
 Internal Validityأوال: االتساؽ الداخمي 

مع المجاؿ الذم تنتمي إلية  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
بلؿ حساب معامبلت كذلؾ مف خ لبلستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
 

االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة  "مجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ1.4جدكؿ )يكضح 
لمبينة دالة عند مستكم معنكية ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط ا" كالدرجة الكمية لممجاؿ عمى األغذية

0.05 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
  

 (1.1جدوؿ )
 " االلتزاـ بالمعايير الدولية لمرقابة عمى األغذية "مجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  معامؿ

 والدرجة الكمية لممجاؿ 

 الفقرة ـ
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 بي
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باط
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 0.000* 615. يمتـز قسـ الرقابة عمى األغذية بالمعايير الدكلية المختمفة لسبلمة األغذية  .1

2.  
يتكاصؿ قسـ الرقابة عمى األغذية بالبمدية مع الجيات الدكلية المختمفة 

 لضماف سبلمة األغذية 
.705 *0.000 

 0.000* 759.ما يتعمؽ بسبلمة يكاكب قسـ مراقبة األغذية بالبمدية القكانيف الدكلية الجديدة في  .3
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 األغذية

يستخدـ قسـ الرقابة عمى األغذية تقنيات حديثة في عممية الرقابة بما يتكافؽ   .4
 مع القكانيف الدكلية 

.842 *0.000 

ينسؽ قسـ مراقبة األغذية نشاطاتو كفعالياتو مع جيات دكلية متخصصة في   .5
 مجاؿ سبلمة كجكدة األغذية

.832 *0.000 

6.  
لقسـ بتكعية العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بآخر المكائح كالقكانيف يقكـ ا

 الدكلية المتعمقة بعمميـ
.796 *0.000 

7.  
تتكاصؿ البمدية مع بمديات في دكؿ أخرل لبلستفادة مف تجاربيا في مجاؿ 

 الرقابة عمى األغذية
.809 *0.000 

8.  
ـ مراقبة األغذية تقكـ إدارة البمدية بمراقبة مدل تطبيؽ العامميف في قس

 لممعايير الدكلية المتعارؼ عمييا
.867 *0.000 

9.  
تقـك اإلدارة باالستعانة بطرؼ خارجي لمتأكد مف االلتزاـ بالمعايير الدكلية 

 لمرقابة
.704 *0.000 

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 

مدل دعـ اإلدارة العميا كمتابعتيا  "ت مجاؿ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرا2.4جدكؿ )يكضح 
كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة  ،كالدرجة الكمية لممجاؿ"  إلجراءات الرقابة عمى األغذية

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05عند مستكم معنكية 
 

 (4.1جدوؿ )
مدى دعـ اإلدارة العميا ومتابعتيا إلجراءات الرقابة  " ؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجا
 والدرجة الكمية لممجاؿ " عمى األغذية

 الفقرة ـ
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 0.000* 900. تقدـ إدارة البمدية  حقائب تدريبية حديثة حكؿ سبلمة كمراقبة األغذية  .1

 0.000* 695. قابة عمى سبلمة األغذية ماديان تحفز إدارة البمدية مكظفي الر   .2
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3.  
تقـك إدارة البمدية بالرقابة كالمتابعة كاإلشراؼ عمى عمؿ المكظفيف في قسـ 

 الرقابة عمى األغذية
.697 *0.000 

 0.000* 800. يتمتع العاممكف في مجاؿ الرقابة عمى األغذية بالرضا عف أداء اإلدارة العميا  .4

مجاؿ مراقبة األغذية تقديـ االقتراحات كالتغذية  ُيطمب مف العامميف في  .5
 الراجعة لئلدارة العميا

.750 *0.000 

6.  
تكاكب اإلدارة العميا احتياجات العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بناءن عمى 

 التغذية الراجعة
.841 *0.000 

7.  
 تضع اإلدارة العميا خطط إستراتيجية كتطكيرية لعمؿ العامميف في قسـ مراقبة

 األغذية
.851 *0.000 

8.  
تقـك اإلدارة العميا بتشجيع العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية عمى تجريب 

 الطرؽ الجديدة التي تخدـ العمؿ
.868 *0.000 

 0.000* 839. تقـك اإلدارة العميا بالحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المجتمع كالمستفيديف  .9

 . α=0.0.ة االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم دالل  * 
 

تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ  مجاؿ "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 3.4جدكؿ )يكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية "  الكظيفية

0.05 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
 (4.1جدوؿ )

والدرجة "  تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ الوظيفية مجاؿ " عامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقراتم
 الكمية لممجاؿ
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 0.000* 884. تقدـ اإلدارة التدريب البلـز لمعامميف في مجاؿ مراقبة األغذية   .1

 0.000* 888. االحتياجات التدريبية لمعامميف باستمرار تقـك اإلدارة بتقصي  .2

 0.000* 886. تقدـ الحقائب التدريبية لمعامميف أحدث التطكرات في مجاؿ مراقبة األغذية  .3

 0.000* 833.يستفيد العاممكف في مجاؿ مراقبة األغذية مف الحقائب التدريبية المقدمة ليـ في أداء   .4
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 عمميـ
 0.000* 918. ذاتيان دكريان لبرامجيا التدريبية تجرم اإلدارة تقييمان   .5

6.  
تعتبر مدة التدريب المقدمة لمعامميف في مراقبة األغذية كافية لتغطية احتياجاتيـ 

 التدريبية
.843 *0.000 

 0.000* 819. تقدـ اإلدارة تدريبات لمعامميف في مراقبة األغذية لمتعامؿ مع حاالت الطكارئ  .7

 0.000* 818. كتدريب العامميف الجدد في مجاؿ مراقبة األغذية تقـك اإلدارة بتأىيؿ  .8

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة   *
 

مدل التعاكف بيف البمدية  "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 4.4جدكؿ )يكضح 
 ية بما يضمف صحة المستيمكيفكالمؤسسات الحككمية كالشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى األغذ

 α= 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية " 
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

 (1.1جدوؿ )
ة مدى التعاوف بيف البمدية والمؤسسات الحكومي "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

والدرجة الكمية "  والشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف
 لممجاؿ
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1.  
تقـك البمدية بعقد كرش عمؿ كندكات لتكعية المؤسسات كاألفراد فيما يتعمؽ بسبلمة 

 كجكدة األغذية
.715 *0.000 

2.  
تقـك البمدية بتبادؿ الخبرات مع الجيات المعنية لتطكير األداء في مجاؿ مراقبة 

 األغذية
.722 *0.000 

3.  
تتعاكف الجيات الشرطية كمباحث التمكيف مع قسـ مراقبة األغذية في حالة كجكد 

 مخالفات
.761 *0.000 

4.  
ية لسبلمة تتعاكف البمدية مع كزارتي الصحة كاالقتصاد في مجاؿ الفحكص المخبر 

 األغذية
.611 *0.000 
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5.  
تقـك البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عبر 

 المعابر 
.530 *0.000 

6.  
تقـك البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عبر 

 األنفاؽ  
.766 *0.000 

7.  
ت األخرل المكجكدة  في قطاع غزة فيما يتعمؽ بتطكير تنسؽ البمدية عمميا مع البمديا
 األداء الرقابي عمى األغذية

.745 *0.000 

8.  
تستجيب البمدية لمشكاكل المقدمة مف قبؿ األفراد أك المؤسسات في حاؿ كجكد 

 مخالفات
.590 *0.000 

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة   *
 

االلتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة  "رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ( معامؿ اال5.4جدكؿ )يكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط  " كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05المبينة دالة عند مستكم معنكية 
 
 (4.1جدوؿ )

االلتزاـ بتوفير القوانيف واألنظمة والموائح الخاصة  "ؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ معام
 والدرجة الكمية لممجاؿ"  بسالمة وجودة األغذية
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 0.000* 672. تكجد لكائح كقكانيف تنظـ عمؿ العامميف في مراقبة األغذية بشكؿ كاضح  .1

 0.000* 609. تتكافؽ القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا مع المعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية  .2

 0.000* 824. يطبؽ العاممكف األنظمة كالمكائح التي تضعيا اإلدارة  .3

 0.000* 751. تتصؼ المكائح كالقكانيف بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع التطكرات  .4

5.  
ارة االقتراحات حكؿ األنظمة المعمكؿ بيا مف العامميف في مراقبة تقبؿ اإلد
 األغذية

.850 *0.000 

 0.000* 888. يساعد نظاـ العمؿ المتبع في البمدية عمى تأميف فرص اإلبداع كالتطكير  .6
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 0.000* 794. تنظـ المكائح كالقكانيف كافة األنشطة التي يقكـ بيا قسـ مراقبة األغذية  .7

 0.000* 796. ؿ عمى المكائح كاالستفسار عنيا مف قبؿ العامميفيسيؿ الحصك   .8

9.  
تحدد سياسات اإلدارة المتبعة االحتياجات المستقبمية لمعامميف في قسـ الرقابة 

 عمى األغذية
.859 *0.000 

10.  
يكجد قدر عالي مف المسائمة كالشفافية مف قبؿ اإلدارة لممكظفيف فيما يتعمؽ 

 بتطبيؽ المكائح كالقكانيف
.815 *0.000 

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة   *
 

تكفير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة  "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 6.4جدكؿ )يكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة  " لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذية

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05الة عند مستكم معنكية د
 
 (4.1جدوؿ )

توفير الوسائؿ واإلمكانيات الالزمة لتفعيؿ الرقابة  "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 
 والدرجة الكمية لممجاؿ"  وضماف جودة األغذية
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1.  
تكفر اإلدارة الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لقياـ العامميف في مراقبة األغذية بعمميـ 

 الرقابي عمى أكمؿ كجو
.802 *0.000 

2.  
تستفيد البمدية مف اإلمكانيات المتاحة في الكزارات كالمؤسسات األخرل لتفعيؿ 

 الرقابة عمى األغذية
.918 *0.000 

 0.000* 836. كير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمعمؿ بشكؿ مستمرتدعـ اإلدارة تط  .3

 0.000* 550. يكجد لقسـ مراقبة األغذية رؤية إستراتيجية كاضحة   .4

 0.000* 863. تتبنى اإلدارة العمؿ عمى استخداـ الكسائؿ الحالية كتطكيرىا مستقببلن   .5

ة مع االحتياجات البلزمة تتناسب اإلمكانيات المتاحة حاليان لقسـ مراقبة األغذي  .6
 لمعمؿ

.889 *0.000 
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7.  
تيتـ اإلدارة ببناء قدرات العامميف لتكاكب استخداـ أحدث الكسائؿ البلزمة لتفعيؿ 

 الرقابة عمى الغذاء
.925 *0.000 

 0.000* 908. تشجع اإلدارة العامميف عمى تطكير الكسائؿ المستخدمة لتفعيؿ الرقابة  .8

 0.000* 919. سائؿ كاإلمكانيات المتاحة بشكؿ دكرم كتعمؿ عمى تطكيرىاتقـك اإلدارة بتقييـ الك   .9

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة   *
 

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدؽ 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

 .االستبانةكيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  الكصكؿ إلييا،
 

عند مستكم دالة إحصائيان  االستبانة( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت 7.4يبيف جدكؿ )
 صادقو لما كضع لقياسو. االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α= 0.05معنكية 

 
 (4.1جدوؿ )

 درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة االرتباط بيف معامؿ

 معامؿ بيرسوف المجاؿ
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 837. .االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية

 0.000* 923. .مدل دعـ اإلدارة العميا كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية

 0.000* 934. .تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ الكظيفية

مدل التعاكف بيف البمدية كالمؤسسات الحككمية كالشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ 
 .لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف

.804 *0.000 

 0.000* 909. .يةااللتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذ

 0.000* 919. .تكفير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذية

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *          
  

  :Reliability االستبانةثبات  4.1.1

 "ِززبٌٍخ ِواد ػلح رطجٍمٗ لأػٍ إما إٌزبئظ ٔفٌاالٍزجٍبْ  ٌؼطً أٌْمظل ثضجبد االٍزجبٔخ ٘ٛ "

إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة " أيضا ، كيقصد بو(97 :2010)الجرجاكم،
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ت مختمفة" تمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقاكاسأك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو  ،يستخدـ فييا
 (. 2002)القحطاني، 

 الدراسة مف خبلؿ:نة كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبا
 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كرونباخ  
النتػائج كمػا ىػػي مبينػة فػي جػػدكؿ  الباحػث طريقػة ألفػػا كركنبػاخ لقيػاس ثبػات اإلسػػتبانة، ككانػت اسػتخدـ

(8.4.) 
 (8.4جدوؿ )

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانةمعامؿ 

عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

لصدؽ ا
 *الذاتي

 0.958 0.917 9 .االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية

 0.967 0.936 9 .مدل دعـ اإلدارة العميا كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية

 0.975 0.951 8 .تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ الكظيفية

شرطية لتحقيؽ أفضؿ مدل التعاكف بيف البمدية كالمؤسسات الحككمية كال
 .السبؿ لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف

8 0.830 0.911 

 0.965 0.931 10 .االلتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية

 0.975 0.951 9 .تكفير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذية

 0.991 0.982 53 جميع مجاالت االستبانة

 = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخالذاتيالصدؽ *
 

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث 8.4كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
يمة الصدؽ الذاتي (. ككذلؾ ق0.982) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.830،0.951)تتراكح بيف 

( كىذا 0.991) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.911،0.975مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح )
  يعنى أف الثبات مرتفع.

 
(. كيكػكف الباحػث قػد تأكػد مػف 3رقػـ في صكرتيا النيائية كمػا ىػي فػي الممحػؽ ) االستبانةتككف بذلؾ ك 

كصػػبلحيتيا لتحميػػؿ النتػػائج  االسػػتبانةمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة الدراسػػة ممػػا يجعمػػو ع اسػػتبانةصػػدؽ كثبػػات 
 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: األساليب 4.1.1
 Statistical Package for theمػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي  االسػتبانةتفريػغ كتحميػؿ تػـ 

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ

 (.9.4في جدكؿ )، ككانت النتائج كما ىي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
 

 (4.1جدوؿ )
 توزيع الطبيعياليوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجاؿ
(Sig.) 

 0.624 .االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية

 0.344 .مدل دعـ اإلدارة العميا كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية

 0.222 .تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ الكظيفية

ككمية كالشرطية لتحقيؽ أفضؿ مدل التعاكف بيف البمدية كالمؤسسات الح
 .السبؿ لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف

0.929 

 0.120 .االلتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية

 0.065 .تكفير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذية

 0.155 تبانةجميع مجاالت االس

 
ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 9.4كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

0.05مستكل الداللة مف  أكبركانت   يتبع التكزيع  تالمجاال يذهكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل
 ئلجابة عمى فرضيات الدراسة. كبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لالطبيعي 

 
 وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

 .الدراسة عينةكصؼ ل (:Frequencies & Percentages) النسب المئكية كالتكرارات  -1

 كالمتكسط الحسابي النسبي. المتكسط الحسابي -2
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ذا الختبار ما إ K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ -3

 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف )  -4

 الباحث لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة. استخدمو 

سػػتجابة قػػد ( لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االT-Test) فػػي حالػػة عينػػة كاحػػدة Tاختبػػار  -5

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد اسػتخدمو الباحػث لمتأكػد  6كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 

 مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 الثانيالمبحث 
 

 تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات
 
 
 
 

 مقدمة 1.4.1             
 
 البيانات الشخصيةالدراسة وفؽ  لعينةالوصؼ اإلحصائي  4.2.1            
 

 فرضيات الدراسةاختبار  4.4.1            
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 المبحث الثاني
 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 مقدمة: 1.4.1

خبلؿ اإلجابة عف ، كذلؾ مف تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةعرضان ل المبحثيتضمف ىذا 
كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا،  االستبانةأسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج 

الجنس، العمر بالسنكات، المؤىؿ العممي، عدد )التي اشتممت عمى  البيانات الشخصيةكالكقكؼ عمى 
 استبانةلمبيانات المتجمعة مف  لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية، (سنكات الخبرة، المسمى الكظيفي

لمحصكؿ عمى نتائج  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة
 الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 
 البيانات الشخصيةالدراسة وفؽ  لعينةالوصؼ اإلحصائي  4.4.1

 البيانات الشخصيةكفؽ  سةلخصائص عينة الدرا كفيما يمي عرض

 الجنستوزيع أفراد العينة حسب  -

 الجنس(:  1..1جدوؿ )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 98.0 49 ذكر

 2.0 1 أنثى

 100.0 50 المجموع

ف ، حيػث إإنػاث% 2.0، بينما البػاقي ذككر% مف عينة الدراسة 98.0( أف ما نسبتو 10.4يبيف جدكؿ )
تبر مف األعماؿ التػي يسػيطر عمييػا الػذككر بشػكؿ عػاـ فػي مجتمػع قطػاع غػزة مجاؿ مراقبة األغذية يع

حاجػة ىػذا العمػؿ لمتنقػؿ كالعمػػؿ الميػداني فػي األسػكاؽ كالمخػابز كالمحػاؿ التجاريػة كغيرىػػا ذلػؾ بسػبب ك 
 كىذه األعماؿ ال تتناسب مع عمؿ اإلناث في المجتمع الغزم.
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 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (1.1شكؿ )

 
 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (: 11.1جدوؿ )
 النسبة المئوية % العدد العمر
 10.0 5 سنة 30أقؿ مف 

 30.0 15 40أقؿ مف  -30

 28.0 14 50أقؿ مف -40

 32.0 16 سنة فأكثر 50

 100.0 50 المجموع

 

 %30.0، سػنة 30أقػؿ مػف  أعمػارىـ الدراسػةعينة مف % 10.0ما نسبتو ( أف 11.4يتضح مف جدكؿ )
سػػنة، بينمػػػا  50أقػػؿ مػػف -40% تتػػراكح أعمػػارىـ 28.0سػػنة،  40أقػػؿ مػػف  -30مػػف  تتػػراكح أعمػػارىـ

بلحظ ىنا أف الفئات األكبر سػنان ىػي التػي تعمػؿ فػي مجػاؿ مراقبػة ، كيسنة فأكثر 50% أعمارىـ 32.0
نػو ال يػتـ تكظيػؼ مػكظفيف جػدد بشػكؿ دكرم فػي أقسػاـ األغذية في البمديات، كيعزك الباحث ذلؾ إلػى أ

كذلػػؾ لمحدكديػػة الحاجػػة إلػػييـ كصػػغر حجػػـ ىػػذه األقسػػاـ نسػػبيان مػػف  الرقابػػة عمػػى األغذيػػة فػػي البمػػديات
كعدـ تطكير عمميا بشكؿ متسارع، كما أف العمؿ في ىذا القسـ ركتيني كال يحتاج  حيث عدد المكظفيف

  ؾ عدد مف مكظفي البمديات خبلؿ زيارتيا.إلى كثير مف التجديد كما بيف ذل
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: (4.1شكؿ )

 
 
 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميتوزيع   -
 

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميتوزيع  (: 14.1جدوؿ )
 النسبة المئوية % العدد المؤىؿ العممي

 26.0 13 دبمـك

 56.0 28 بكالكريكس

 6.0 3 ماجستير

 - - دكتكراه

 12.0 6 أخرل

 100.0 50 المجموع

 

% 56.0 ،مػػػؤىميـ العممػػػي دبمػػػكـ مػػػف عينػػػة الدراسػػػة% 26.0مػػػا نسػػػبتو ( أف 12.4يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
% يحممػػكف مػػؤىميـ العممػػي 12.0، بينمػػا ماجسػػتيرمػػؤىميـ العممػػي % 6.0 مػػؤىميـ العممػػي بكػػالكريكس،

سػػػػاـ الصػػػػحة كمراقبػػػػة األغذيػػػػة ىػػػػـ مػػػػف حممػػػػة درجػػػػة ، كنبلحػػػػظ أف أغمػػػػب العػػػػامميف فػػػػي أقغيػػػػر ذلػػػػؾ
البكالكريكس كذلؾ ألف العمؿ يتطمب مؤىبلت إدارية كمعرفة في مجاؿ األغذية كالتعامؿ مػع الجميػكر، 

 كتقؿ المؤىبلت العممية عند العامميف األقؿ في السمـ الكظيفي كالمفتشيف كالسائقيف مثبلن.
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 مؤىؿ العمميعينة الدراسة حسب التوزيع : (4.1) شكؿ

 
 

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع  -

 
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة(: توزيع  14.1جدوؿ )           

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 14.0 7 سنكات 5أقؿ مف 

 12.0 6 10أقؿ مف  -5مف 

 30.0 15 15أقؿ مف  -10مف 

 44.0 22 سنة فأكثر 15

 100.0 50 المجموع

 
 سػنكات، 5سػنكات خبػرتيـ أقػؿ مػف عينػة الدراسػة مػف % 14.0( أف مػا نسػبتو 13.4)يتضح مف جػدكؿ 

 -10% تتػراكح سػنكات خبػرتيـ مػف 30.0 سػنكات، 10أقػؿ مػف  -5تتراكح سنكات خبرتيـ مػف  12.0%
العػامميف سػنكات ، كىنػا نجػد أف أغمػب سػنة فػأكثر 15% سػنكات خبػرتيـ 44.0 بينمػاسػنة،  15أقؿ مػف 

سػػنكات، كيعػزك الباحػػث ذلػؾ لمػا سػػبؽ ذكػره كىػػك أف أغمػب العػػامميف  10سػنة أك  15خبػرتيـ تزيػد عػػف 
في مجاؿ مراقبة األغذية في البمديات الخمسة ىـ مف الفئة األكبر سنان كالذيف مضى عمى تعيينيـ أكثر 

ية الحاجة كمحدكدية كمية العمؿ مف عقد مف الزماف، حيث ال يكجد تعيينات جديدة كثيرة كذلؾ لمحدكد
 المطمكبة في ىذه األقساـ كعدـ نمك ىذه األقساـ بشكؿ مطرد مف حيث المياـ كعدد المكظفيف.
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع (: 1.1شكؿ )

 
 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 
 يفيعينة الدراسة حسب المسمى الوظ(: توزيع  11.1جدوؿ )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 6.0 3 مدير دائرة

 22.0 11 رئيس قسـ

 36.0 18 مفتش

 36.0 18 غير ذلؾ

 100.0 50 المجموع

 
 %22.0 مسماىـ الكظيفي مدير دائػرة،عينة الدراسة مف % 6.0( أف ما نسبتو 14.4)يتضح مف جدكؿ 

، رئػػػيس شػػػعبة % مسػػػماىـ الػػػكظيفي غيػػػر ذلػػػؾ "36.0% مسػػػماىـ الػػػكظيفي مفػػػتش، 36.0 رئػػػيس قسػػػـ،
، كيعتبػػر ذلػػؾ طبيعيػػان حيػػث أف أغمػػب العػػامميف فػػي ، مكظػػؼ" مػػدير عػػاـ، طبػػب بيطػػرم ،رئػػيس كحػػدة

مجػػاؿ مراقبػػة األغذيػػة ىػػـ مػػف المفتشػػيف كالكظػػائؼ األخػػرل المسػػاندة الفنيػػة كاإلداريػػة، كيقػػؿ العػػدد إذا 
رة كرئػيس القسػـ، كيجػدر اإلشػارة إلػى أف عػدد المػكظفيف اتجينا لؤلعمػى فػي السػمـ الػكظيفي كمػدير الػدائ

 في أقساـ الرقابة عمى األغذية في كؿ بمدية يتناسب طرديان مع حجـ البمدية كمنطقة نفكذىا.
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع (: 4.1شكؿ )

 
 

 اختبار فرضيات الدراسة: 4.4.1
لمعرفػػػػة مػػػػا إذا كانػػػػت متكسػػػػط درجػػػػة  لعينػػػػة كاحػػػػدة Tارتػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػالختبػػػػار فرضػػػػيات الدراسػػػػة 

  أـ ال. 6االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 المتكسطة. ةمكافقالكىي تقابؿ  6متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية
 . 6متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

الفرضية الصػفرية كيكػكف فػي ىػذه ( فإنو ال يمكف رفض 0.05مف  أكبر Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
الحالة متكسط آراء األفراد  حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف مكافػؽ بدرجػة متكسػطة 

( فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية كقبػػكؿ 0.05أقػػؿ مػػف  Sig) Sig < 0.05، أمػػا إذا كانػػت  6كىػػى 
، كفػػي رجػػة المكافقػػة المتكسػػطة عػػف دآراء األفػػراد  يختمػػؼ جكىريػػان متكسػػط الفرضػػية البديمػػة القائمػػة بػػأف 

المكافقػة ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسػط اإلجابػة يزيػد أك يػنقص بصػكرة جكىريػة عػف درجػة 
مكجبػػػة فمعنػػػاه أف المتكسػػػػط قيمػػػػة االختبػػػار كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ قيمػػػػة االختبػػػار فػػػإذا كانػػػت  .المتكسػػػطة

 يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح. الحسابي لئلجابة
 
فاعمية عمى اللتزاـ بالمعايير الدولية ل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية. 1

 نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.
كصمت إلي درجة المكافقة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.15.4النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6 المتكسطة كىي
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 (14.1جدوؿ )
االلتزاـ بالمعايير الدولية لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " لمرقابة عمى األغذية

 الفقرة ـ

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

 اال
يمة

ق
بار

خت
 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت

ال
 

1.  
يمتـز قسـ الرقابة عمى األغذية بالمعايير الدكلية المختمفة 

 لسبلمة األغذية
5.96 59.60 -0.13 0.450 1 

2.  
يتكاصؿ قسـ الرقابة عمى األغذية بالبمدية مع الجيات 

 الدكلية المختمفة لضماف سبلمة األغذية 
4.63 46.33 -3.68 *0.000 4 

3.  
يكاكب قسـ مراقبة األغذية بالبمدية القكانيف الدكلية الجديدة 

 فيما يتعمؽ بسبلمة األغذية
5.26 52.60 -2.23 *0.015 2 

4.  
يستخدـ قسـ الرقابة عمى األغذية تقنيات حديثة في عممية 

 الرقابة بما يتكافؽ مع القكانيف الدكلية 
4.10 41.00 -5.20 *0.000 6 

5.  
ة نشاطاتو كفعالياتو مع جيات ينسؽ قسـ مراقبة األغذي

 دكلية متخصصة في مجاؿ سبلمة كجكدة األغذية
4.00 40.00 -5.87 *0.000 8 

6.  
يقكـ القسـ بتكعية العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بآخر 

 المكائح كالقكانيف الدكلية المتعمقة بعمميـ
5.14 51.40 -2.29 *0.013 3 

7.  
رل لبلستفادة مف تتكاصؿ البمدية مع بمديات في دكؿ أخ
 تجاربيا في مجاؿ الرقابة عمى األغذية

4.08 40.80 -4.94 *0.000 7 

8.  
تقكـ إدارة البمدية بمراقبة مدل تطبيؽ العامميف في قسـ 

 مراقبة األغذية لممعايير الدكلية المتعارؼ عمييا
4.22 42.20 -4.69 *0.000 5 

9.  
لتزاـ تقـك اإلدارة باالستعانة بطرؼ خارجي لمتأكد مف اال

 بالمعايير الدكلية لمرقابة
3.55 35.53 -7.32 *0.000 9 

  0.000* 5.25- 45.62 4.56 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:15.4مف جدكؿ )
متـز قسـ الرقابة عمى األغذية بالمعايير الدكلية المختمفة لسبلمة ي"  األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %59.60 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف  5.96ساكم " ي األغذية
مف متكسطة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.450تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.13-االختبار 

 . ىذه الفقرةعمى  قبؿ أفراد العينة
 
تقكـ اإلدارة باالستعانة بطرؼ خارجي لمتأكد مف االلتزاـ بالمعايير  " التاسعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

كأف  ،7.32-، قيمة االختبار %35.53أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.55ساكم " ي الدكلية لمرقابة
عمى ىذه  قبؿ أفراد العينةمكافقة مف غير ف ىناؾ كىذا يعني أ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 

 الفقرة. 
 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 4.56بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
       لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،5.25-%، قيمة االختبار 45.62

0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  دكلية لمرقابة عمى األغذيةااللتزاـ بالمعايير ال"   ، مما
يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا  يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ

ضعؼ  . كىذا يدؿ عمىمف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ مكافقةغير يعني أف ىناؾ 
االىتماـ مف قبؿ إدارة البمديات الخمس بمكاكبة كتطبيؽ المعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية في 

 أقساـ الصحة التابعة ليا.
 

 نتيجة الفرضية:
فاعمية عمى اللتزاـ بالمعايير الدولية ل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةال 

 .بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة نظاـ الرقابة عمى األغذية في
كيعزك الباحث ذلؾ إلى ضعؼ التكاصؿ كالتنسيؽ بيف البمديات كبيف المؤسسات الدكلية فيما يخص 

ة عمى كجو الخصكص، كما كيدؿ عمى عدـ الصحة العامة بشكؿ عاـ كما يخص الرقابة عمى األغذي
 يا دكليان في مجاؿ مراقبة األغذية.إدراؾ اإلدارة بمدل أىمية تطبيؽ المكائح كالقكانيف المعمكؿ ب

  
تزاـ اإلدارة العميا في البمديات الل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية. 2

 فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.عمى  بمتابعة الرقابة وتطبيقيا
تكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت م Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 (.16.4ج مكضحة في جدكؿ )النتائ أـ ال.  6كىي  المتكسطة
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 (14.1جدوؿ )
مدى دعـ اإلدارة العميا  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " ومتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية
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1.  
تقدـ إدارة البمدية  حقائب تدريبية حديثة حكؿ سبلمة كمراقبة 

 األغذية
3.94 39.36 -5.48 *0.000 8 

 9 0.000* 6.62- 34.69 3.47 تحفز إدارة البمدية مكظفي الرقابة عمى سبلمة األغذية ماديان   .2

3.  
تقـك إدارة البمدية بالرقابة كالمتابعة كاإلشراؼ عمى عمؿ 

 المكظفيف في قسـ الرقابة عمى األغذية
5.70 57.02 -0.70 0.244 1 

4.  
يتمتع العاممكف في مجاؿ الرقابة عمى األغذية بالرضا عف 

 أداء اإلدارة العميا
4.72 47.20 -3.54 *0.000 5 

5.  
ألغذية تقديـ ُيطمب مف العامميف في مجاؿ مراقبة ا

 االقتراحات كالتغذية الراجعة لئلدارة العميا
5.60 56.00 -1.20 0.117 2 

6.  
تكاكب اإلدارة العميا احتياجات العامميف في مجاؿ مراقبة 

 األغذية بناءن عمى التغذية الراجعة
4.87 48.72 -2.96 *0.002 3 

7.  
تضع اإلدارة العميا خطط إستراتيجية كتطكيرية لعمؿ العامميف 

 في قسـ مراقبة األغذية
4.75 47.50 -3.25 *0.001 4 

8.  
تقـك اإلدارة العميا بتشجيع العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية 

 عمى تجريب الطرؽ الجديدة التي تخدـ العمؿ
4.57 45.71 -3.77 *0.000 6 

9.  
تقـك اإلدارة العميا بالحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المجتمع 

 كالمستفيديف
4.35 43.54 -4.71 *0.000 7 

  0.000* 4.34- 47.12 4.71 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:16.4مف جدكؿ )
ؼ عمى عمؿ المكظفيف تقكـ إدارة البمدية بالرقابة كالمتابعة كاإلشرا"  الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط الحسابي 10)الدرجة الكمية مف  5.70ساكم " ي في قسـ الرقابة عمى األغذية
كىذا يعني  0.244تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،0.70-، قيمة االختبار %57.02 النسبي

  .ىذه الفقرةعمى  قبؿ أفراد العينةمف متكسطة  أف ىناؾ مكافقة

 

"  تحفز إدارة البمدية مكظفي الرقابة عمى سبلمة األغذية ماديان "  الثانيةلمفقرة ط الحسابي المتكس -
-، قيمة االختبار %34.69 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف  3.47ساكم ي

فراد مكافقة مف قبؿ أغير كىذا يعني أف ىناؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،6.62
 العينة عمى ىذه الفقرة.

 
، كأف المتكسط الحسابي النسبي 4.71بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   -

لذلؾ يعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،4.34-%، قيمة االختبار 47.12يساكم 
" داؿ إحصائيان عند  األغذيةمدل دعـ اإلدارة العميا كمتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى " مجاؿ

0.05مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان
مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا غير عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ 

دارة العميا في البمديات بالرقابة عمى األغذية ، كىذا يدؿ عمى مدل ضعؼ اىتماـ اإلالمجاؿ
 كضعؼ االىتماـ كذلؾ بتطكير الكادر البشرم الذم يعمؿ في المجاؿ.

 
 نتيجة الفرضية:

تزاـ اإلدارة العميا في البمديات الل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال
 .ابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزةفاعمية نظاـ الرقعمى  بمتابعة الرقابة وتطبيقيا

الباحث ذلؾ إلى ضعؼ الدعـ الذم تقدمو اإلدارة العميا كالمجالس البمدية في تمؾ البمديات كيعزك 
لبلرتقاء بأقساـ الرقابة عمى الغذاء ككضع الخطط المستقبمية لذلؾ، كىذا ناتج عف ضعؼ الكعي مف 

نعكس بشكؿ مباشر يىذه األقساـ، كالدكر الميـ الذم تقكـ بو كالذم قبؿ اإلدارة بمدل أىمية كحيكية 
 عمى صحة المكاطنيف.

 
تدريب العامميف في مجاؿ الرقابة ل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية. 3

 فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.عمى عمى األغذية 
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لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة  Tاختبػػػار  تػػػـ اسػػػتخداـ
 (.17.4أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ )  6كىي  المتكسطة

 
 (14.1جدوؿ )

تدريب العامميف لمقياـ بالمياـ  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 " الوظيفية
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1.  
تقدـ اإلدارة التدريب البلـز لمعامميف في مجاؿ مراقبة 

 األغذية 
4.65 46.46 -3.72 *0.000 1 

2.  
تقـك اإلدارة بتقصي االحتياجات التدريبية لمعامميف 

 باستمرار
4.25 42.50 -5.42 *0.000 4 

3.  
تقدـ الحقائب التدريبية لمعامميف أحدث التطكرات في مجاؿ 

 مراقبة األغذية
3.67 36.67 -7.53 *0.000 8 

4.  
يستفيد العاممكف في مجاؿ مراقبة األغذية مف الحقائب 

 التدريبية المقدمة ليـ في أداء عمميـ
4.43 44.26 -3.92 *0.000 3 

 5 0.000* 5.39- 41.25 4.13 مجيا التدريبيةتجرم اإلدارة تقييمان ذاتيان دكريان لبرا  .5

6.  
تعتبر مدة التدريب المقدمة لمعامميف في مراقبة األغذية 

 كافية لتغطية احتياجاتيـ التدريبية
3.69 36.88 -6.97 *0.000 7 

7.  
تقدـ اإلدارة تدريبات لمعامميف في مراقبة األغذية لمتعامؿ 

 مع حاالت الطكارئ
4.13 41.25 -5.66 *0.000 5 

8.  
تقكـ اإلدارة بتأىيؿ كتدريب العامميف الجدد في مجاؿ 

 مراقبة األغذية
4.60 46.04 -3.88 *0.000 2 

  0.000* 6.10- 41.86 4.19 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:17.4مف جدكؿ )
" تقدـ اإلدارة التدريب البلـز لمعامميف في مجاؿ مراقبة األغذية " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
-، قيمة االختبار %46.46 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف  4.65ساكم ي

مف قبؿ أفراد  مكافقةغير كىذا يعني أف ىناؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،3.72
 العينة عمى ىذه الفقرة. 

 
تقدـ الحقائب التدريبية لمعامميف أحدث التطكرات في مجاؿ مراقبة  " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  ،7.53- ، قيمة االختبار%36.67أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.67ساكم " ي األغذية
 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. غير ىذا يعني أف ىناؾ ك  0.000تساكم  (Sig).االحتمالية 

 
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 4.19بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

 "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،6.10- %، قيمة االختبار41.86
0.05عند مستكل داللة  إحصائيان  " داؿ لمقياـ بالمياـ الكظيفيةتدريب العامميف   ، مما يدؿ عمى أف

المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ  متكسط درجة االستجابة ليذا
دـ اىتماـ اإلدارة في ، كىذا ناتج عف عالمجاؿ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذاغير 

البمديات بتطكير أداء طكاقميا مف خبلؿ التدريب كالتأىيؿ في شتى المجبلت كالتي مف ضمنيا مجاؿ 
 الصحة العامة كالرقابة عمى الغذاء كما صرح بذلؾ عدد ممف العامميف الذيف شممتيـ الدراسة.

 
 نتيجة الفرضية:

تدريب العامميف في مجاؿ الرقابة عمى ل 0.05 يةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو  ال
 فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.عمى األغذية 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ تقديـ اإلدارة في تمؾ البمديات لمتدريب المناسب لمعامميف الجدد أك القدامى 
ذا ناجـ عف ضعؼ المعرفة باحتياجات العامميف التدريبية، أداء مياميـ الكظيفية، كىلبلرتقاء بيـ في 

كمرتبط أيضان بالسياسة العامة في تمؾ البمديات كالتي ينقصيا االىتماـ بتطكير األداء الكظيفي 
  .مف خبلؿ التدريب كالتأىيؿ لمعامميف فييا بشكؿ عاـ

 
ف البمديات والجيات متعاوف بيل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية. 4

 فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.عمى الشرطية والحكومية 
لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 (.18.4أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ )  6كىي  المتكسطة
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 (14.1جدوؿ )
مدى التعاوف بيف البمدية  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)لمتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ ا

والمؤسسات الحكومية والشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى األغذية بما يضمف صحة 
 " المستيمكيف

 الفقرة ـ
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1.  
تقكـ البمدية بعقد كرش عمؿ كندكات لتكعية المؤسسات 

 كاألفراد فيما يتعمؽ بسبلمة كجكدة األغذية
5.33 53.27 -1.98 *0.027 4 

2.  
تقكـ البمدية بتبادؿ الخبرات مع الجيات المعنية لتطكير 

 األداء في مجاؿ مراقبة األغذية
4.76 47.55 -3.72 *0.000 6 

3.  
لجيات الشرطية كمباحث التمكيف مع قسـ مراقبة تتعاكف ا

 األغذية في حالة كجكد مخالفات
6.86 68.57 2.63 *0.006 3 

4.  
تتعاكف البمدية مع كزارتي الصحة كاالقتصاد في مجاؿ 

 الفحكص المخبرية لسبلمة األغذية
7.04 70.40 3.30 *0.001 2 

5.  
مى تقكـ البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة ع

 األغذية التي تمر عبر المعابر 
4.72 47.20 -3.28 *0.001 7 

6.  
تقكـ البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى 

 األغذية التي تمر عبر األنفاؽ  
3.58 35.83 -6.12 *0.000 8 

7.  
تنسؽ البمدية عمميا مع البمديات األخرل المكجكدة  في 

 ء الرقابي عمى األغذيةقطاع غزة فيما يتعمؽ بتطكير األدا
4.82 48.20 -3.28 *0.001 5 

8.  
تستجيب البمدية لمشكاكل المقدمة مف قبؿ األفراد أك 

 المؤسسات في حاؿ كجكد مخالفات
7.64 76.40 6.73 *0.000 1 

  0.051 1.66- 56.17 5.62 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:18.4مف جدكؿ )
تستجيب البمدية لمشكاكل المقدمة مف قبؿ األفراد أك المؤسسات في " الثامنة لمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف  7.64ساكم " ي حاؿ كجكد مخالفات
كىذا يعني أف ىناؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،6.73ار ، قيمة االختب76.40%

 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
 
تقكـ البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية  " السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

- ، قيمة االختبار%35.83الحسابي النسبي أم أف المتكسط  3.58ساكم " يالتي تمر عبر األنفاؽ
مكافقة مف قبؿ أفراد غير كىذا يعني أف ىناؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،6.12

 العينة عمى ىذه الفقرة. 
 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 5.62بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
مدل  "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.051تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،1.66- تبار%، قيمة االخ56.17

التعاكف بيف البمدية كالمؤسسات الحككمية كالشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى األغذية بما 
0.05عند مستكل داللة  إحصائيان  داؿغير "  يضمف صحة المستيمكيف  ، عمى أف متكسط مما يدؿ

يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ ال المجاؿ  درجة االستجابة ليذا
. كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تنسيؽ بيف المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا متكسطة مكافقة

، ككزارة االقتصاد ،لشرطةكا ،كزارة الصحة كقسـ الطب الكقائي فييا مثؿالبمديات كالجيات الحككمية 
 .فيما يتعمؽ بالرقابة عمى الغذاء

 
 نتيجة الفرضية:

متعاوف بيف البمديات والجيات ل 0.05 يوجد تأثير متوسط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزةعمى الشرطية والحكومية 

ؾ إلى أف ميمة الرقابة عمى األغذية ال تقصر فقط عمى العامميف في البمديات، فحتى كيعزك الباحث ذل
لبلستفادة كالطب الكقائي تككف الرقابة فاعمة البد مف التنسيؽ مع العديد مف الجيات مثؿ كزارة الصحة 

تخداـ مف مختبراتيا كخبرات العامميف فييا في مجاؿ التحميؿ المخبرم لمعينات كمدل صبلحيتيا لبلس
كغيرىا مف األمكر، كذلؾ يتـ التنسيؽ مع كزارة  اآلدمي كالتعرؼ عمى نسبة المكاد الضارة التي تحتكييا

تبلؼ األغذية  الداخمية كمباحث التمكيف كالشرطة حتى تتمكف البمديات مف إيقاؼ المخالفيف كمصادرة كا 
 الفاسدة كالممكثة بقكة القانكف.
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تزاـ الجيات المختصة بتوفير الل 0.05 عند مستوى معنويةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية . 5
فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية عمى القوانيف والموائح الخاصة بسالمة وجودة األغذية و األنظمة 

 في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.
فقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكا Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 (.19.4النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي  المتكسطة
 

 (14.1جدوؿ )
االلتزاـ بتوفير القوانيف  "لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " واألنظمة والموائح الخاصة بسالمة وجودة األغذية
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1.  
تكجد لكائح كقكانيف تنظـ عمؿ العامميف في مراقبة األغذية 

 بشكؿ كاضح
6.96 69.60 3.39 *0.001 1 

2.  
تتكافؽ القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا مع المعايير الدكلية 

 لمرقابة عمى األغذية
6.14 61.40 0.46 0.325 3 

 2 0.012* 2.33 66.80 6.68 ألنظمة كالمكائح التي تضعيا اإلدارةيطبؽ العاممكف ا  .3

4.  
تتصؼ المكائح كالقكانيف بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع 

 التطكرات
6.08 60.80 0.26 0.400 4 

5.  
تقبؿ اإلدارة االقتراحات حكؿ األنظمة المعمكؿ بيا مف 

 العامميف في مراقبة األغذية
5.52 55.20 -1.37 0.089 9 

6.  
يساعد نظاـ العمؿ المتبع في البمدية عمى تأميف فرص 

 اإلبداع كالتطكير
5.04 50.40 -2.84 *0.003 10 

7.  
تنظـ المكائح كالقكانيف كافة األنشطة التي يقكـ بيا قسـ مراقبة 

 األغذية
6.00 60.00 0.00 0.500 5 

8.  
يسيؿ الحصكؿ عمى المكائح كاالستفسار عنيا مف قبؿ 

 العامميف
5.81 58.13 -0.56 0.290 7 
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9.  
تحدد سياسات اإلدارة المتبعة االحتياجات المستقبمية لمعامميف 

 في قسـ الرقابة عمى األغذية
5.62 56.20 -1.12 0.134 8 

10.  
يكجد قدر عالي مف المسائمة كالشفافية مف قبؿ اإلدارة 

 لممكظفيف فيما يتعمؽ بتطبيؽ المكائح كالقكانيف
5.92 59.20 -0.23 0.408 6 

  0.475 0.06- 59.84 5.98 ع فقرات المجاؿ معاً جمي 

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:19.4مف جدكؿ )
تكجد لكائح كقكانيف تنظـ عمؿ العامميف في مراقبة األغذية بشكؿ  " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %69.60 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف  6.96ساكم " ي كاضح
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  0.001تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  3.39االختبار 

 العينة عمى ىذه الفقرة.
 
البمدية عمى تأميف فرص اإلبداع يساعد نظاـ العمؿ المتبع في "  السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  2.84- االختبار، قيمة %50.40أم أف المتكسط الحسابي النسبي  5.04ساكم " ي كالتطكير
 عمى ىذه الفقرة. قبؿ أفراد العينةمكافقة مف غير كىذا يعني أف ىناؾ  0.003تساكم  (Sig).االحتمالية 

 
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 5.98ي يساكم بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحساب -

           لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.475 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.06-%، قيمة االختبار 59.84
داؿ إحصائيان عند غير "  االلتزاـ بتكفير القكانيف كاألنظمة كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية "

0.05مستكل داللة   يختمؼ جكىريان عف ال ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  متكسطة درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة

لقكانيف المعمكؿ بيا كىذا يدؿ عمى إلماـ العامميف في أقساـ الرقابة عمى األغذية بالمكائح كا، المجاؿ
 كاىتماـ اإلدارة بتطبيؽ كتعميـ تمؾ المكائح كالقكانيف.

 
 نتيجة الفرضية:

تزاـ الجيات المختصة بتوفير الل 0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية يوجد تأثير متوسط
األغذية في  فاعمية نظاـ الرقابة عمىعمى األنظمة القوانيف والموائح الخاصة بسالمة وجودة األغذية 

 .بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى إلماـ العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية في البمديات بالمكائح كالقكانيف التي 
كما سبؽ كأف ك ، كىذا يرجع لعدة عكامؿ منيا طكؿ فترة خدمتيـ في ىذا المجاؿ حيث تنظـ عمميـ

، زيد عف عشر سنكات في الخدمة في مجاؿ مراقبة األغذيةما ي قد أمضكاأغمب العامميف أف ذكرنا 
 ككذلؾ اىتماـ اإلدارة بكضع كتطبيؽ المكائح التي تنظـ عمميـ.

 
البمديات بتوفير اإلمكانيات  تزاـالل 0.05 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية. 6 

 ة في بمدية غزة وبمديات شماؿ غزة.فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذيعمى  الالزمة لتفعيؿ الرقابة
لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة المكافقػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

 (.20.4النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6 المتكسطة كىي
 

 (1..4جدوؿ )
سائؿ واإلمكانيات توفير الو  "لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " الالزمة لتفعيؿ الرقابة وضماف جودة األغذية
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1.  
تكفر اإلدارة الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لقياـ العامميف في 

 كجومراقبة األغذية بعمميـ الرقابي عمى أكمؿ 
5.62 56.20 -1.16 0.125 2 

2.  
تستفيد البمدية مف اإلمكانيات المتاحة في الكزارات كالمؤسسات 

 األخرل لتفعيؿ الرقابة عمى األغذية
5.50 55.00 -1.60 0.058 3 

3.  
تدعـ اإلدارة تطكير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمعمؿ بشكؿ 

 مستمر
5.32 53.20 -2.29 *0.013 4 

 1 0.447 0.13 60.40 6.04 قبة األغذية رؤية إستراتيجية كاضحة يكجد لقسـ مرا  .4

5.  
تتبنى اإلدارة العمؿ عمى استخداـ الكسائؿ الحالية كتطكيرىا 

 مستقببلن 
5.04 50.40 -3.09 *0.002 5 

6.  
تتناسب اإلمكانيات المتاحة حاليان لقسـ مراقبة األغذية مع 

 االحتياجات البلزمة لمعمؿ
4.68 46.80 -4.21 *0.000 9 
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7.  
تيتـ اإلدارة ببناء قدرات العامميف لتكاكب استخداـ أحدث 

 الكسائؿ البلزمة لتفعيؿ الرقابة عمى الغذاء
4.88 48.80 -3.11 *0.002 8 

8.  
تشجع اإلدارة العامميف عمى تطكير الكسائؿ المستخدمة لتفعيؿ 

 الرقابة
4.98 49.80 -2.98 *0.002 6 

9.  
مكانيات المتاحة بشكؿ دكرم تقكـ اإلدارة بتقييـ الكسائؿ كاإل

 كتعمؿ عمى تطكيرىا
4.94 49.40 -2.89 *0.003 7 

  0.004* 2.81- 52.22 5.22 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:20.4مف جدكؿ )
 6.04ساكم " ي يكجد لقسـ مراقبة األغذية رؤية إستراتيجية كاضحة " الرابعةرة لمفقالمتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  0.13، قيمة االختبار %60.40 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي10)الدرجة الكمية مف 
ىذه عمى  قبؿ أفراد العينةمف متكسطة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 0.447  تساكم (Sig).االحتمالية 

 .قرةالف
 
تتناسب اإلمكانيات المتاحة حاليان لقسـ مراقبة األغذية مع "  ة السادسةلمفقر المتكسط الحسابي  -

       االختبار، قيمة %46.80أم أف المتكسط الحسابي النسبي  4.68ساكم " ي االحتياجات البلزمة لمعمؿ
قبؿ أفراد مكافقة مف غير  كىذا يعني أف ىناؾ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.21-
 عمى ىذه الفقرة. العينة

 
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 5.22بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

تكفير  " لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.004 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية أف  2.81- %، قيمة االختبار52.22
داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  " لتفعيؿ الرقابة كضماف جكدة األغذيةالكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة 

0.05  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة ،
يدؿ عمى  ، كىذامف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ مكافقةغير المتكسطة كىذا يعني أف ىناؾ 

 ضعؼ اإلمكانيات المتكفرة في البمديات كالتي تستخدـ في مجاؿ الرقابة عمى األغذية.
 

 نتيجة الفرضية:
البمديات بتوفير اإلمكانيات  تزاـالل 0.05 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 ية غزة وبمديات شماؿ غزةفاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في بمدعمى  الالزمة لتفعيؿ الرقابة
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قمة اإلمكانيات كالكسائؿ التي تكفرىا إدارة البمديات لتفعيؿ نظاـ الرقابة عمى كيعزك الباحث ذلؾ إلى 
األغذية فييا. كىذا يعكد لعدة أسباب منيا ضعؼ اإلمكانيات المادية في تمؾ البمديات كعدـ اىتماـ 

عطاء األكلكية في ذلؾ ألقساـ اإلدارة فييا بتكفير احتياجات أقساـ الرقابة عم ى األغذية بشكؿ كاؼ، كا 
 كدكائر أخرل ترل فييا البمدية أىمية أكبر مف دكائر الصحة كالرقابة عمى الغذاء.

  
 فقرات االستبيافتحميؿ جميع 

المكافقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد كصػػػمت إلػػػي درجػػػة  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.21.4النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىى المتكسطة 

 
 (41.1جدوؿ )

 فقرات االستبيافلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
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 0.000* 3.78- 50.86 5.09 فقرات االستبيافجميع 

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *                           . 
 

( أم 10)الدرجة الكمية مػف  5.09ساكم المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يأف  (21.4مف جدكؿ )تبيف 
تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  3.78- االختبػػار، قيمػػة %50.86 أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

0.05لػػػذلؾ تعتبػػػر جميػػػع الفقػػػرات دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  0.000  ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف
غيػػر كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ  6كىػػى درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة عػػف  انخفػػضمتكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد 

ى ضػػػعؼ النظػػػاـ الرقػػػابي عمػػػى ، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػبشػػػكؿ عػػػاـمكافقػػػة مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة عمػػػى الفقػػػرات 
األغذيػػة فػػي البمػػديات الخمسػػة محػػؿ الدراسػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي دكائػػر الصػػحة 

 كأقساـ الرقابة عمى األغذية في تمؾ البمديات.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدة عكامؿ منيا ما ىك خارج عف إرادة اإلدارات في تمؾ البمديات مثؿ ضعؼ 

ادية كالحصار الخانؽ الذم يعاني منو قطاع غزة كالذم أثر عمى العمؿ في مختمؼ اإلمكانيات الم
عطاء  القطاعات بما فييا البمديات، كمنيا ما ىك ناتج عف ضعؼ اىتماـ اإلدارة بالرقابة عمى الغذاء كا 
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 نسبية أكبر مف الرقابة عمى األغذية كالصحةترل فييا اإلدارة أىمية أخرل األكلكية لقطاعات عمؿ 
العامة، حيث يرل البعض في تمؾ اإلدارات أف جيات أخرل يقع عمى عاتقيا العمؿ في مجاؿ الرقابة 

 عمى األغذية أكثر مف البمديات مع أف ذلؾ ال يعفي البمديات مف القياـ بكاجبيا في ىذا المجاؿ.
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 مقدمة 3.5
يتضمف ىذا الفصؿ ممخصان ألىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة، ككذلؾ التكصيات 

لقكة كمعالجة نقاط الضعؼ مف أجؿ تحقيؽ عمى ضكء النتائج كالتي ستساىـ في تعزيز نقاط االمقترحة 
 األىداؼ المرجكة لزيادة فاعمية أنظمة الرقابة عمى األغذية المتبعة في البمديات في قطاع غزة.

 
 نتائج الدراسة 2.5

 بعد اإلطبلع عمى تحميؿ النتائج كاختبار الفرضيات أكضحت الدراسة ما يمي:
الرقابة  أقساـعة كاإلشراؼ عمى عمؿ المكظفيف في بالرقابة كالمتاب ات الخمستقـك إدارة البمدي -1

 في تمؾ البمديات. عمى األغذية
في البمديات بشكؿ كبير  مراقبة األغذية أقساـتتعاكف الجيات الشرطية كمباحث التمكيف مع  -2

 .في حالة كجكد مخالفات كفاعؿ
الصحة  مع كزارتي أقساـ الرقابة عمى األغذية في البمديات بشكؿ فاعؿ ككبيرتتعاكف  -3

 .كاالقتصاد في مجاؿ الفحكص المخبرية لسبلمة األغذية
لمشكاكل المقدمة مف قبؿ األفراد أك المؤسسات في حاؿ كجكد ات بشكؿ جيد تستجيب البمدي -4

 فيما يتعمؽ بالصحة العامة كسبلمة األغذية. مخالفات
 بمديات.في ال تكجد لكائح كقكانيف تنظـ عمؿ العامميف في مراقبة األغذية بشكؿ كاضح -5
 مع المعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذيةفي تمؾ البمديات تتكافؽ القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا  -6

 .إلى حد معقكؿ
األنظمة كالمكائح التي تضعيا  في دكائر الصحة كمراقبة األغذية في البمديات يطبؽ العاممكف -7

 .ائح المعمكؿ بيا، ككذلؾ يكجد إلماـ مف قبؿ العامميف باألنظمة كالمك اإلدارة
 بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع التطكرات المعمكؿ بيا في البمديات تتصؼ المكائح كالقكانيف -8

 ـ مراقبة األغذيةاقسأ العاممكف في المكائح كالقكانيف كافة األنشطة التي يقكـ بياىذه تنظـ ك 
يتعمؽ بتطبيؽ المكائح  مف المسائمة كالشفافية مف قبؿ اإلدارة لممكظفيف فيما ريكجد قدكما ك  -9

 كالقكانيف
رؤية إستراتيجية  التابعة لدكائر الصحة العامة في البمديات ـ مراقبة األغذيةاقسيكجد أل -10

 .كاضحة
كخمصت الدراسة أف معظـ العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية ىـ مف الذككر الذيف   -11

ؾ يرجع لعدة عكامؿ تزيد أعمارىـ عف أربعيف سنة كمدة خدمتيـ تزيد عف عشر سنكات كذل
 سبؽ ذكرىا في الدراسة.
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 0.05 يكجد تأثير متكسط ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكيةبينت الدراسة أنو  -12
فاعمية نظاـ الرقابة عمى األغذية في عمى متعاكف بيف البمديات كالجيات الشرطية كالحككمية ل

 بمدية غزة كبمديات شماؿ غزة
تزاـ الجيات الل 0.05 إحصائية عند مستكل معنكية يكجد تأثير متكسط ذك داللةكما ك  -13

فاعمية نظاـ عمى المختصة بتكفير األنظمة القكانيف كالمكائح الخاصة بسبلمة كجكدة األغذية 
 .الرقابة عمى األغذية في بمدية غزة كبمديات شماؿ غزة

 ضعؼ اىتماـ اإلدارة العميا في البمديات بالرقابة عمى األغذية كضعؼكبينت كذلؾ  -14
 .مف خبلؿ التدريب كالتأىيؿ االىتماـ كذلؾ بتطكير الكادر البشرم الذم يعمؿ في ىذا المجاؿ

ضعؼ اإلمكانيات المتكفرة في البمديات كالتي تستخدـ في مجاؿ مراقبة كذلؾ  -15
 األغذية.

 
 توصيات الدراسة 1.5

صيات، متمنيان مف اإلدارات بناءن عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا يقدـ الباحث فيما يمي جممة مف التك 
في البمديات في قطاع غزة األخذ بيا مف أجؿ زيادة فعالية نظاـ الرقابة عمى األغذية في تمؾ البمديات 

 كالذم ينعكس بشكؿ مباشر عمى الصحة العامة لممكاطنيف، كىذه التكصيات ىي:
ألغذية لمكاكبة التكاصؿ مع المؤسسات كالجيات الدكلية بما يخص الصحة العامة كمراقبة ا -1

كؿ ما ىك جديد كمفيد في ىذا المجاؿ، كتطكير أداء فرؽ العمؿ التي تقكـ عمى الرقابة عمى 
 األغذية بما يتناسب مع المعايير الدكلية.

التكاصؿ مع بمديات في بمداف أخرل كالتعاكف معيا لبلستفادة مف خبراتيا في مجاؿ مراقبة  -2
 في تصنيع كبيع األغذية. األغذية كاكتشاؼ التمكث الغذائي كالغش

العمؿ عمى االرتقاء بطاقـ العمؿ المسئكؿ عف الرقابة عمى األغذية مف خبلؿ تقديـ دكرات  -3
 تدريبية لكؿ ما ىك جديد في مجاؿ عمميـ كتحفيزىـ ماديان كمعنكيان.

عمى اإلدارة االستماع إلى العامميف كالحصكؿ عمى التغذية الراجعة منيـ فيما  يكصي الباحث -4
ىذه التغذية الراجعة، كمحاكلة رفع نسبة الرضا  عمميـ كتطكير أدائيا بناءن عمى يخص

  .في بمدية غزة كبمديات شماؿ غزة الكظيفي لمعامميف في أقساـ الرقابة عمى الغذاء
بتشجيع العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية عمى تجريب الطرؽ  أف تقكـ اإلدارة العمياعمى  -5

ـ اقسأخطط إستراتيجية كتطكيرية لعمؿ العامميف في  تطبؽ، كأف ؿالجديدة التي تخدـ العم
 .مراقبة األغذية

كأف تقـك اإلدارات بتمؾ البمديات بكضع ىيكميات كاضحة لدكائر الصحة فييا تتضمف أقساـ  -6
مراقبة األغذية، كالعمؿ عمى التكسع في ىذه األقساـ مف حيث عدد المكظفيف كالمياـ الكظيفية 
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ا، كأف تحتكم ىذه األقساـ عمى مختصيف في األغذية كالتحميؿ المخبرم التي يقكمكف بي
 كأطباء بيطرييف.

بعقد كرش عمؿ كندكات لتكعية المؤسسات كاألفراد فيما  تقكـكما يجب عمى البمديات أف  -7
، كزيادة مستكل الكعي بأىمية سبلمة األغذية كتأثيرىا عمى يتعمؽ بسبلمة كجكدة األغذية

 الصحة العامة.
قطاع غزة فيما يتعمؽ بتطكير  المكجكدة فيبمدية عمميا مع البمديات األخرل كؿ تنسؽ ف كأ -8

 األداء الرقابي عمى األغذية
إيجاد آليات بالتعاكف مع كزارة الصحة كاالقتصاد كالداخمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عبر  -9

 المعابر التجارية الرسمية أك المعابر األرضية )األنفاؽ(.
جع إدارة البمديات فرص اإلبداع كالتطكير لدل العامميف، كتعزيز مبدأ المساءلة أف تش -10

 كالشفافية.
الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لقياـ العامميف في مراقبة األغذية  اتتكفر اإلدار أف  -11

 .بعمميـ الرقابي عمى أكمؿ كجو
األخرل لتفعيؿ مف اإلمكانيات المتاحة في الكزارات كالمؤسسات  اتتستفيد البمديكأف  -12

 .الرقابة عمى األغذية
تطكير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمعمؿ بشكؿ  اتتدعـ اإلدار يجب أيضان أف  -13

، بحيث تقيـ الكسائؿ الحالية كأف تعمؿ عمى تطكيرىا عمى ضكء اإلمكانيات المتاحة مستمر
 كعمى ضكء احتياجات العمؿ المستقبمية.

 
 دراسات مقترحة 1.5

 ؽ مف النتائج كالتكصيات يقترح الباحث الدراسات التالية:عمى ضكء ما سب
 .دراسة حالة كزارتي الصحة كاالقتصاد -الرقابة عمى األغذية مدل فاعمية نظاـتقييـ  -1
 دكر القيادات اإلدارية في البمديات في رفع مستكل الصحة العامة في قطاع غزة. -2
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 قائوة الوزاجع

 أوالً: الوزاجع العزبية

 بالكت

 اٌموآْ اٌىوٌُ -

 طؾٍؼ اٌجقبهي -

 طؾٍؼ ٍَُِ -

 ِملِخ فً رظٍُّ اٌجؾش اٌزوثٛي، غيح، فٍَطٍٓ. -2004، ب، إؽَبْ ٚ األٍزبم، ِؾّٛكاألغ -

اٌمٛاػل إٌّٙغٍخ ٌجٕبء االٍزجٍبْ، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ، ِطجؼخ أثٕبء  - 2010، اٌغوعبٚي، ىٌبك -

 اٌغواػ، فٍَطٍٓ.

 ؼًٍّ، ِؤٍَخ اٌٛهاق ٌٍٕشو، ػّبْ.ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌ -2006، اٌؾّلأً، ِٛفك -

 ٍٕٓ اٌزوِني -

 اٌزٕظٍُ اإلكاهي فً لطبع األػّبي، كاه اٌّؼبهف، ِظو. -1966اٌشٕٛأً، طالػ،  -

اإلكاهح ٚاألػّبي، كاه ٚائً ٌٍٕشو، اٌطجؼخ األٌٚى،  -2007اٌؼبِوي، طبٌؼ ٚاٌغبٌجً، طب٘و،  -

 ػّبْ، األهكْ.

ِفِٙٛٗ  -اٌجؾش اٌؼًٍّ -2001، ك، وبٌل ػجٍلاد، مٚلبْ ٚػلً، ػجل اٌوؽّٓ، ٚػجل اٌؾ -

 ٚأكٚارٗ ٚأٍبٌٍجٗ، كاه اٌفىو ٌٍٕشو ٚاٌزٛىٌغ، ػّبْ.

 أطٛي اٌزٕظٍُ ٚاإلكاهح، ِىزجخ ػٍٓ شٌّ، اٌمب٘وح، ِظو. –ػٍٍش، ِب٘و  -

اإلكاهح اٌّفبٍُ٘ ٚاٌّّبهٍبد، اٌغبِؼخ اإلٍالٍِخ ثغيح، غيح،  -2008اٌفوا، ِبعل ٚآفوْٚ،  -

 فٍَطٍٓ.

 ويةالزسائل العل

اٌولبثخ االٍزوارٍغٍخ ٚأصو٘ب ػٍى ِٕظّبد اٌّغزّغ  -2012كهٌٚش، ٌٍٍى ٚاٌجطوٚؿ، ٍّو،  -

 اٌّلًٔ كهاٍخ ٍِلأٍخ ػٍى ِٕظّبد ؽمٛق اإلَٔبْ، اٌغبِؼخ اإلٍالٍِخ ثغيح، غيح، فٍَطٍٓ.

أصو ثٍئخ اٌؼًّ اٌلافٍٍخ ػٍى اٌٛالء اٌزٕظًٍّ، هٍبٌخ  -2002اٌمؾطبًٔ، ِؾّل ػًٍ ِبٔغ،  -

 غٍو ِٕشٛهح، عبِؼخ ٔبٌف اٌؼوثٍخ ٌٍؼٍَٛ األٍِٕخ، اٌوٌبع. ِبعَزٍو

 الدوريات واألبحاث

لطبع اٌظٕبػبد اٌغنائٍخ غٍو إٌّظُ فً األهاضً   - 2006ثٛىػوٚه ، أٌّٓ ٚآفوْٚ، أ -

 اٌفٍَطٍٍٕخ: اٌٛالغ ٚاَفبق، ِؼٙل أثؾبس اٌٍَبٍبد االلزظبكٌخ اٌفٍَطًٍٕ )ِبً(. 

ل اٌشوػٍخ ٌَالِخ إٔزبط ٚؽفع األغنٌخ، ِغٍخ اٌغبِؼخ اٌمٛاػ -2012، ػبطف، أثٛ٘وثٍل -

 .، اٌؼلك األٚي20اإلٍالٍِخ ٌٍلهاٍبد اإلٍالٍِخ ، اٌّغٍل 
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فوص رطجٍك ٍزخ ٍٍغّب فً ٔظُ إٔزبط األغنٌخ اٌّؾفٛظخ :  - 2008 ،اٌشؼواٚي ، ِؾّل -

 كهاٍخ رطجٍمٍخ ، ِغٍخ اٌجؾٛس اإلكاهٌخ ، اٌؼلك األٚي.

إٔغبىاد ثٍلٌخ غيح فالي ػبٍِٓ، اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثجٍلٌخ  -2010، اٌشٍـ فًٍٍ، ؽبرُ ٚآفوْٚ -

 غيح، غيح، فٍَطٍٓ.

 إٔغبىاد اٌجٍلٌخ، عجبٌٍب، غيح، فٍَطٍٓ. -2010اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثجٍلٌخ عجبٌٍب إٌيٌخ،  -

آفبق ّٔٛ لطبع اٌظٕبػبد اٌغنائٍخ فً فٍَطٍٓ كهاٍخ ؽبٌخ  -2007 ،ٚآفوْٚ ،، ثشٍولفخ -

ِغٍخ اٌغبِؼخ اإلٍالٍِخ )ٍٍٍَخ اٌلهاٍبد اإلَٔبٍٔخ( . فً لطبع غيح اٌظٕبػبد اٌغنائٍخ

 . 2، اٌؼلك 15،اٌّغٍل 

 التقاريز

اٌّٛاك اٌغنائٍخ اٌّٙوثخ إٌى غيح ِقبطو الزظبكٌخ ٚطؾٍخ. شجىخ  -2013أثٛعيه، هِيي،  -

 اٌواٌخ اإلػالٍِخ، فٍَطٍٓ.

غيح. طؾٍفخ اٌوٍبٌخ ٔذ، غيح، أغنٌخ فبٍلح ٍِٚٛصخ رٙلك ؽٍبح اٌَّزٍٙه فً -أثٛؽٍخ، ِؾّل،  -

 فٍَطٍٓ.

رلاٚي األغنٌخ اٌظؾٍخ فً األهكْ : روفٍظٙب ٍٚالِزٙب ، اٌّغٍخ  - 2007اٌزىوٚهي ، ؽبِل ، -

 .68األهكْ ،اٌؼلك -اٌضمبفٍخ

االئزالف ِٓ  .ٚالغ إٌيا٘خ فً لطبػً األغنٌخ ٚاألكٌٚخ فً فٍَطٍٓ -2012ؽوة، عٙبك،  -

 .51رموٌو أعً إٌيا٘خ ٚاٌَّبٚاح )أِبْ( ، 

اٌؾك فً اٌؾظٛي ػٍى غناء ِٕبٍت : ٚالغ ٍالِخ  -2010 ،ِووي اٌٍّياْ ٌؾمٛق اإلَٔبْ -

 ح. غيح، فٍَطٍٓ.ٚعٛكح األغنٌخ فً ظً اٌؾظبه ػٍى لطبع غي

ِٛاطفبد األٌيٚ  –ارغب٘بد ؽلٌضخ فً إكاهح ٍالِخ األغنٌخ   - 2007اٌٍّبًٔ ، ِؾّل،  -

 .68لك األهكْ ، اٌؼ -، اٌّغٍخ اٌضمبفٍخ 22000

 الوقابالت

ثٍلٌخ غيح، غيح،  -ِمبثٍخ ِغ أ.هشبك ػٍل، هئٌٍ لَُ ِوالجخ األغنٌخ ٚروافٍض اٌّٙٓ اٌظؾٍخ -

 طجبؽبً. 11اٌَبػخ  2013/10/24ثزبهٌـ 

ثٍلٌخ عجبٌٍب إٌيٌخ، عجبٌٍب، غيح، ثزبهٌـ  -ِمبثٍخ ِغ إٌّٙلً ٔبطو إٌغبه، ِلٌو كائوح اٌظؾخ -

 طجبؽبً. 9اٌَبػخ  25/1/2014

ثٍلٌخ ثٍذ الٍ٘ب، ثٍذ الٍ٘ب، غيح  -بثٍخ ِغ أ.ػبطف اٌٍَطبْ، ِلٌو كائوح اٌظؾخ اٌّىٍفِم -

 طجبؽبً. 8اٌَبػخ  26/1/2014ثزبهٌـ 

ثٍلٌخ ثٍذ ؽبْٔٛ، ثٍذ ؽبْٔٛ، غيح، ثزبهٌـ  -ِمبثٍخ ِغ أ. ثبٍُ اٌّظوي، ِلٌو كائوح اٌظؾخ -

 طجبؽبً. 10اٌَبػخ  27/1/2014
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ثٍلٌخ أَ إٌظو، أَ إٌظو، غيح، ثزبهٌـ  -ٌٍ لَُ اٌظؾخِمبثٍخ ِغ أ. ٌٍٚل أثٛفوٌخ، هئ -

 طجبؽبً. 11اٌَبػخ  26/1/2014

 الوواقع االلكتزونية

 .إكاهح اٌلٚاء ٚاٌغناء األِوٌىٍخ -

http://www.fda.gov/ 

 ثٍلٌخ غيح -

www.gaza-city.org/ 

 ثٍلٌخ عجبٌٍب إٌيٌخ -

www.jabalia.ps/  
 خ ثٍذ الٍ٘بثٍلٌ -

www.bietlahia.mun.ps 

 ثٍلٌخ ثٍذ ؽبْٔٛ -

www.beithanoun.ps 

 ثٍلٌخ أَ إٌظو -

www.um-alnasser.ps/ 
 طؾٍفخ اٌوٍبٌخ ٔذ -

www.alresalah.ps/  

 اٌَؼٛكٌخ طؾٍفخ اٌوٌبع -

www.alriyadh.com/ 

 اٌغيٌوح ٔذ -

www.aljazeera.net/  

 اٌجٛاثخ اإلفجبهي ِٛلغ -

www.albawaba.com 

 .ِٕظّخ األغنٌخ ٚاٌيهاػخ ٌألُِ اٌّزؾلح -

http://www.fao.org/index_ar.htm 

 

 ثانياً: الوزاجع والوصادر األجنبية

Books: 

- Will, M. & Guenther , Doris (2007) : "Food Quality And Safety 

Standards As Required By EU Law And Private Industry" , 2
nd

 edition 

(2007) 

http://www.fda.gov/
http://www.um-alnasser.ps/
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Thesis & Dissertation: 

- Boysen , Louise (2012) : "Campylobacter In Denmark – Control, human 

risk and source attribution" , Ph.D. thesis , National Food Institute, 

Technical University of Denmark, Denmark. 

Researches & Reports: 

- Al Yousuf, Mariam & Taylor, Eunice (2011):" Strengthening food 

control in a multi-cultural society: Abu Dhabi food safety training 

initiatives",Abu Dhabi Food Control Authority, Abu Dhabi, United Arab 

Emirates. 

- Al-Kandari, D. and Jukes, D.J. (2009): “A situational analysis of the food 

control systems in Arab Gulf Cooperation Council (GCC) countries”, 

Food Control, Vol. 20, pp. 1112-18. 

- Antunovic, B., Mancuso, A., Capak, K., Poljak, V. and Florijancic, T. 

(2008): “Background to the preparation of the Croatian Food Safety 

Strategy”, Food Control, Vol. 19, pp. 1017-22. 

- C.J. Griffith, (2005) "Are we making the most of food safety 

inspections?: A glimpse into the future", British Food Journal, Vol. 107 

Iss: 3, pp.132 – 139, UK. 

- Hirschman, Jay& Chirqui, Jamie (2012):" School food and nutrition 

policy, monitoring and evaluation in the USA", University of Illinois, 

Chicago, USA. 
- Nguz, K. (2007): “Assessing food safety systems in sub-Saharan 

countries: an overview of key issues”, Food Control, Vol. 13, pp. 131-4. 

- Raju , K., (2002) : "Quality Control For Processed Food" , National 

Productivity council, India. 
- Rostron, Katherine :" Strengthening national food control systems", 

University of Salford, Salford, UK. 

- Varzakas, T.H., Tsigarida, E.T., Apostolopoulos, C., Kalogridou-

Vassiliadou, D. and Jukes, D. (2006): “The role of the Hellenic Food 

Safety Authority in Greece – implementation strategies”, Food Control, 

Vol. 17, pp. 957-65. 
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 المالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

 
 (:3ممحؽ رقـ )

 
 

 قائمة بأسماء المحكميف
 مكاف العمؿ االسـ ـ
 الجامعة اإلسبلمية د. نافذ بركات 1
 الجامعة اإلسبلمية د. أكـر سمكر 2
 الجامعة اإلسبلمية د. يكسؼ عاشكر 3
 جامعة األزىر د.مركاف األغا 4
 جامعة األزىر د. رامز بدير 5
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية د. سامي أبك شمالة 6
 جامعية لمعمـك التطبيقيةالكمية ال د. معيف المبيض 7
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية د. فادم أبك شرخ 8
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية د. رياض العفيفي 9
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 (: االستبانة في صورتيا األولية:2ممحؽ رقـ )
 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 الدراسات العميا

 كمية التجارة
  إدارة أعماؿ

 
 
 
 
 

 تعبئة استبانة /الموضوع
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 بصدد إجراء دراسة بعنواف: حيث أف الباحث
 

"تقيين هدى فعالية نظام الزقابة علي األغذية "  

 بمدية غزة وبمديات شماؿ غزةدراسة حالة 
 

 إلسبلمية.كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ بالجامعة ا
لكـ جيكدكـ في دعـ  ان التالية بمكضكعية كحيادية، شاكر  لذا آمؿ مف سيادتكـ التفضؿ بتعبئة االستبانة

 البحث العممي، عممان بأف المعمكمات المقدمة مف طرفكـ ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
 مع خالص الشكر كاالحتراـ

 رشيد سيؼ الديف عكدة
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 نات الشخصية:الجزء األوؿ: البيا
 الجنس: -1

 أنثى         ذكر              
 
 :بالسنكات العمر-2

 40أقؿ مف  – 30                    سنو 30أقؿ مف           
 

 سنة فأكثر. 50           50أقؿ مف  – 40         
 
 المؤىؿ العممي:-3

 بكالكريكس                  دبمـك          
 

 دكتكراه                ماجستير         
   
 أخرل   

 
 عدد سنكات الخبرة:-4

 10أقؿ مف  -5مف                                    .سنكات 5أقؿ مف          
          
 فأكثر. سنة 15                15أقؿ مف  – 10ف م         

 
 المسمى الكظيفي: -5

 ـرئيس قس    مدير دائرة  
 

 غير ذلؾ، حدد:...................     مفتش  
 
 
 
 
 



 110 

 الفقرات : الجزء الثاني
( لكؿ فقرة مف الفقرات التالية مع العمـ انو كمما اقتربت 10-1يرجى كضع الدرجة المناسبة مف )

ى ( دؿ ذلؾ عم1( دؿ ذلؾ عمى المكافقة التامة عمى الفقرة، ككمما اقتربت الدرجة مف )10اإلجابة مف )
 .عدـ المكافقة التامة عمى الفقرة

 :االلتزاـ بالمعايير الدولية لمرقابة عمى األغذية:  أوال
 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  سبلمة األغذيةيمتـز قسـ الرقابة عمى األغذية بالمعايير الدكلية المختمفة ل 3
يتكاصؿ قسـ الرقابة عمى األغذية بالبمدية مع الجيات الدكلية المختمفة لضماف سبلمة  2

 األغذية 
 

  يكاكب قسـ مراقبة األغذية بالبمدية القكانيف الدكلية الجديدة فيما يتعمؽ بسبلمة األغذية 1
ابة بما يتكافؽ مع القكانيف يستخدـ قسـ الرقابة عمى األغذية تقنيات حديثة في عممية الرق 4

 الدكلية 
 

ينسؽ قسـ مراقبة األغذية نشاطاتو كفعالياتو مع جيات دكلية متخصصة في مجاؿ سبلمة  5
 كجكدة األغذية

 

يقكـ القسـ بتكعية العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بآخر المكائح كالقكانيف الدكلية المتعمقة  6
 بعمميـ

 

ديات في دكؿ أخرل لبلستفادة مف تجاربيا في مجاؿ الرقابة عمى تتكاصؿ البمدية مع بم 7
 األغذية

 

تقـك إدارة البمدية بمراقبة مدل تطبيؽ العامميف في قسـ مراقبة األغذية لممعايير الدكلية  8
 المتعارؼ عمييا

 

 
 :دى دعـ اإلدارة العميا ومتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية: مانياث

 (30-3االستجابة ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػػػػ ـ

  تقدـ إدارة البمدية  حقائب تدريبية حديثة حكؿ سبلمة كمراقبة األغذية 9
  تحفز إدارة البمدية مكظفي الرقابة عمى سبلمة األغذية ماديان  10
شراؼ عمى عمؿ المكظفيف في قسـ الرقابة عمى تقـك إدارة البمدية بالرقابة كالمتابعة كاإل 11

 األغذية
 

  يتمتع العاممكف في مجاؿ الرقابة عمى األغذية بالرضا عف أداء اإلدارة العميا 12
  ُيطمب مف العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية تقديـ االقتراحات كالتغذية الراجعة لئلدارة العميا 13
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  ت العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بناءن عمى التغذية الراجعةتكاكب اإلدارة العميا احتياجا 14
  تضع اإلدارة العميا خطط إستراتيجية كتطكيرية لعمؿ العامميف في قسـ مراقبة األغذية 15
تقـك اإلدارة العميا بتشجيع العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية عمى تجريب الطرؽ الجديدة  16

 التي تخدـ العمؿ
 

  ـ اإلدارة العميا بالحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المجتمع كالمستفيديفتقك  17
 

 تدريب العامميف لمقياـ بمياميـ الوظيفية:: ثالثا
 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  بة األغذية تقدـ اإلدارة التدريب البلـز لمعامميف في مجاؿ مراق 38
  تقـك اإلدارة بتقصي االحتياجات التدريبية لمعامميف باستمرار 39
  تقدـ الحقائب التدريبية لمعامميف أحدث التطكرات في مجاؿ مراقبة األغذية 20
  يستفيد العاممكف في مجاؿ مراقبة األغذية مف الحقائب التدريبية المقدمة ليـ في أداء عمميـ 23
  ة تقييمان ذاتيان دكريان لبرامجيا التدريبيةتجرم اإلدار  22
  تعتبر مدة التدريب المقدمة لمعامميف في مراقبة األغذية كافية لتغطية احتياجاتيـ التدريبية 21

 
مدى التعاوف بيف البمدية والمؤسسات الحكومية والشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى : رابعا

 :يف األغذية بما يضمف صحة المستيمك
 (30-3االستجابة ) رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفق ـ

تقـك البمدية بعقد كرش عمؿ كندكات لتكعية المؤسسات كاألفراد فيما يتعمؽ بسبلمة كجكدة  21
 األغذية

 

  األغذية تقـك البمدية بتبادؿ الخبرات مع الجيات المعنية لتطكير األداء في مجاؿ مراقبة 25
  تتعاكف الجيات الشرطية كمباحث التمكيف مع قسـ مراقبة األغذية في حالة كجكد مخالفات 26
  تتعاكف البمدية مع كزارتي الصحة كاالقتصاد في مجاؿ الفحكص المخبرية لسبلمة األغذية 27
  ر المعابر تقـك البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عب 28
  تقـك البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عبر األنفاؽ   29
تنسؽ البمدية عمميا مع البمديات األخرل المكجكدة  في قطاع غزة فيما يتعمؽ بتطكير األداء  10

 الرقابي عمى األغذية
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 :لموائح الخاصة بسالمة وجودة األغذيةااللتزاـ بتوفير القوانيف واألنظمة وا:خامسا
 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  تكجد لكائح كقكانيف تنظـ عمؿ العامميف في مراقبة األغذية بشكؿ كاضح 13
  عمى األغذيةتتكافؽ القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا مع المعايير الدكلية لمرقابة  12
  يطبؽ العاممكف األنظمة كالمكائح التي تضعيا اإلدارة 11
  تتصؼ المكائح كالقكانيف بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع التطكرات 11
  تقبؿ اإلدارة االقتراحات حكؿ األنظمة المعمكؿ بيا مف العامميف في مراقبة األغذية 15
  ة عمى تأميف فرص اإلبداع كالتطكيريساعد نظاـ العمؿ المتبع في البمدي 16
  تنظـ المكائح كالقكانيف كافة األنشطة التي يقكـ بيا قسـ مراقبة األغذية 17
  يسيؿ الحصكؿ عمى المكائح كاالستفسار عنيا مف قبؿ العامميف 18
تحدد سياسات اإلدارة المتبعة االحتياجات المستقبمية لمعامميف في قسـ الرقابة عمى  19

 يةاألغذ
 

 
 :توفير الوسائؿ واإلمكانيات الالزمة لتفعيؿ الرقابة وضماف جودة األغذية :سادساً 

 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

تكفر اإلدارة الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لقياـ العامميف في مراقبة األغذية بعمميـ  10
 عمى أكمؿ كجو الرقابي

 

تستفيد البمدية مف اإلمكانيات المتاحة في الكزارات كالمؤسسات األخرل لتفعيؿ الرقابة  13
 عمى األغذية

 

  تدعـ اإلدارة تطكير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمعمؿ بشكؿ مستمر 12
  يكجد لقسـ مراقبة األغذية رؤية إستراتيجية كاضحة  11
  مؿ عمى استخداـ الكسائؿ الحالية كتطكيرىا مستقببلن تتبنى اإلدارة الع 11
  تتناسب اإلمكانيات المتاحة حاليان لقسـ مراقبة األغذية مع االحتياجات البلزمة لمعمؿ 15
تيتـ اإلدارة ببناء قدرات العامميف لتكاكب استخداـ أحدث الكسائؿ البلزمة لتفعيؿ الرقابة  16

 عمى الغذاء
 

  قييـ الكسائؿ كاإلمكانيات المتاحة بشكؿ دكرم كتعمؿ عمى تطكيرىاتقـك اإلدارة بت 17
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 (: االستبانة في صورتيا النيائية1ممحؽ رقـ )
 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 الدراسات العميا

 كمية التجارة
  إدارة أعماؿ

 
 
 
 

 تعبئة استبانة /الموضوع
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 إجراء دراسة بعنواف:بصدد  حيث أف الباحث
 

"تقيين هدى فعالية نظام الزقابة علي األغذية "  

 بمدية غزة وبمديات شماؿ غزةدراسة حالة 
 

 كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ بالجامعة اإلسبلمية.
لكـ جيكدكـ في دعـ  ان دية، شاكر التالية بمكضكعية كحيا لذا آمؿ مف سيادتكـ التفضؿ بتعبئة االستبانة

 البحث العممي، عممان بأف المعمكمات المقدمة مف طرفكـ ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
 مع خالص الشكر كاالحتراـ

 رشيد سيؼ الديف عكدة
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 الجزء األوؿ: البيانات الشخصية:
 الجنس: -1

 أنثى         ذكر              
 
 :بالسنكات العمر-2

 40أقؿ مف  – 30                    سنو 30أقؿ مف           
 

 سنة فأكثر. 50           50أقؿ مف  – 40         
 
 المؤىؿ العممي:-3

 بكالكريكس                  دبمـك          
 

 دكتكراه                ماجستير         
   
 أخرل   

 
 عدد سنكات الخبرة:-4

 10أقؿ مف  -5مف                                    .سنكات 5أقؿ مف          
          
 فأكثر. سنة 15                15أقؿ مف  – 10ف م         

 
 المسمى الكظيفي: -5

 رئيس قسـ    مدير دائرة  
 

 غير ذلؾ، حدد:...................     مفتش  
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 ت :الفقرا الجزء الثاني
( لكؿ فقرة مف الفقرات التالية مع العمـ انو كمما اقتربت 10-1يرجى كضع الدرجة المناسبة مف )

( دؿ ذلؾ عمى 1( دؿ ذلؾ عمى المكافقة التامة عمى الفقرة، ككمما اقتربت الدرجة مف )10اإلجابة مف )
 .عدـ المكافقة التامة عمى الفقرة

 :بة عمى األغذيةااللتزاـ بالمعايير الدولية لمرقا:  أوال
 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  يمتـز قسـ الرقابة عمى األغذية بالمعايير الدكلية المختمفة لسبلمة األغذية 3
ية المختمفة لضماف سبلمة يتكاصؿ قسـ الرقابة عمى األغذية بالبمدية مع الجيات الدكل 2

 األغذية 
 

  يكاكب قسـ مراقبة األغذية بالبمدية القكانيف الدكلية الجديدة فيما يتعمؽ بسبلمة األغذية 1
يستخدـ قسـ الرقابة عمى األغذية تقنيات حديثة في عممية الرقابة بما يتكافؽ مع القكانيف  4

 الدكلية 
 

فعالياتو مع جيات دكلية متخصصة في مجاؿ سبلمة ينسؽ قسـ مراقبة األغذية نشاطاتو ك  5
 كجكدة األغذية

 

يقكـ القسـ بتكعية العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بآخر المكائح كالقكانيف الدكلية المتعمقة  6
 بعمميـ

 

تتكاصؿ البمدية مع بمديات في دكؿ أخرل لبلستفادة مف تجاربيا في مجاؿ الرقابة عمى  7
 األغذية

 

ـ إدارة البمدية بمراقبة مدل تطبيؽ العامميف في قسـ مراقبة األغذية لممعايير الدكلية تقك  8
 المتعارؼ عمييا

 

  تقـك اإلدارة باالستعانة بطرؼ خارجي لمتأكد مف االلتزاـ بالمعايير الدكلية لمرقابة 9
 
 :دى دعـ اإلدارة العميا ومتابعتيا إلجراءات الرقابة عمى األغذية: مانياث

 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  تقدـ إدارة البمدية  حقائب تدريبية حديثة حكؿ سبلمة كمراقبة األغذية 10
  تحفز إدارة البمدية مكظفي الرقابة عمى سبلمة األغذية ماديان  11
المتابعة كاإلشراؼ عمى عمؿ المكظفيف في قسـ الرقابة عمى تقـك إدارة البمدية بالرقابة ك  12

 األغذية
 

  يتمتع العاممكف في مجاؿ الرقابة عمى األغذية بالرضا عف أداء اإلدارة العميا 13
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  ُيطمب مف العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية تقديـ االقتراحات كالتغذية الراجعة لئلدارة العميا 14
  عميا احتياجات العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية بناءن عمى التغذية الراجعةتكاكب اإلدارة ال 15
  تضع اإلدارة العميا خطط إستراتيجية كتطكيرية لعمؿ العامميف في قسـ مراقبة األغذية 16
تقـك اإلدارة العميا بتشجيع العامميف في مجاؿ مراقبة األغذية عمى تجريب الطرؽ الجديدة  17

 عمؿالتي تخدـ ال
 

  تقـك اإلدارة العميا بالحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المجتمع كالمستفيديف 18
 

 تدريب العامميف لمقياـ بمياميـ الوظيفية:: ثالثا
 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  في مجاؿ مراقبة األغذية تقدـ اإلدارة التدريب البلـز لمعامميف  39
  تقـك اإلدارة بتقصي االحتياجات التدريبية لمعامميف باستمرار 20
  تقدـ الحقائب التدريبية لمعامميف أحدث التطكرات في مجاؿ مراقبة األغذية 23
  يستفيد العاممكف في مجاؿ مراقبة األغذية مف الحقائب التدريبية المقدمة ليـ في أداء عمميـ 22
  تجرم اإلدارة تقييمان ذاتيان دكريان لبرامجيا التدريبية 21
  تعتبر مدة التدريب المقدمة لمعامميف في مراقبة األغذية كافية لتغطية احتياجاتيـ التدريبية 21
  تقدـ اإلدارة تدريبات لمعامميف في مراقبة األغذية لمتعامؿ مع حاالت الطكارئ 25
  العامميف الجدد في مجاؿ مراقبة األغذية تقـك اإلدارة بتأىيؿ كتدريب 26

 
مدى التعاوف بيف البمدية والمؤسسات الحكومية والشرطية لتحقيؽ أفضؿ السبؿ لمرقابة عمى : رابعا

 :األغذية بما يضمف صحة المستيمكيف 
 (30-3االستجابة ) رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفق ـ

دية بعقد كرش عمؿ كندكات لتكعية المؤسسات كاألفراد فيما يتعمؽ بسبلمة كجكدة تقـك البم 27
 األغذية

 

  تقـك البمدية بتبادؿ الخبرات مع الجيات المعنية لتطكير األداء في مجاؿ مراقبة األغذية 28
  تتعاكف الجيات الشرطية كمباحث التمكيف مع قسـ مراقبة األغذية في حالة كجكد مخالفات 29
  تتعاكف البمدية مع كزارتي الصحة كاالقتصاد في مجاؿ الفحكص المخبرية لسبلمة األغذية 10
  تقـك البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عبر المعابر  13
  ؽ  تقـك البمدية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية لمرقابة عمى األغذية التي تمر عبر األنفا 12
 تنسؽ البمدية عمميا مع البمديات األخرل المكجكدة  في قطاع غزة فيما يتعمؽ بتطكير األداء  11
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 الرقابي عمى األغذية
  تستجيب البمدية لمشكاكل المقدمة مف قبؿ األفراد أك المؤسسات في حاؿ كجكد مخالفات 11

 
 :بسالمة وجودة األغذيةااللتزاـ بتوفير القوانيف واألنظمة والموائح الخاصة :خامسا

 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

  تكجد لكائح كقكانيف تنظـ عمؿ العامميف في مراقبة األغذية بشكؿ كاضح 15
  تتكافؽ القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا مع المعايير الدكلية لمرقابة عمى األغذية 16
  يطبؽ العاممكف األنظمة كالمكائح التي تضعيا اإلدارة 17
  تتصؼ المكائح كالقكانيف بالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ مع التطكرات 18
  تقبؿ اإلدارة االقتراحات حكؿ األنظمة المعمكؿ بيا مف العامميف في مراقبة األغذية 19
  ص اإلبداع كالتطكيريساعد نظاـ العمؿ المتبع في البمدية عمى تأميف فر  10
  تنظـ المكائح كالقكانيف كافة األنشطة التي يقكـ بيا قسـ مراقبة األغذية 13
  يسيؿ الحصكؿ عمى المكائح كاالستفسار عنيا مف قبؿ العامميف 12
تحدد سياسات اإلدارة المتبعة االحتياجات المستقبمية لمعامميف في قسـ الرقابة عمى  11

 األغذية
 

در عالي مف المسائمة كالشفافية مف قبؿ اإلدارة لممكظفيف فيما يتعمؽ بتطبيؽ يكجد ق 11
 المكائح كالقكانيف

 

 
 :توفير الوسائؿ واإلمكانيات الالزمة لتفعيؿ الرقابة وضماف جودة األغذية :سادساً 

 (30-3االستجابة ) الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ

كفر اإلدارة الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لقياـ العامميف في مراقبة األغذية بعمميـ ت 15
 الرقابي عمى أكمؿ كجو

 

تستفيد البمدية مف اإلمكانيات المتاحة في الكزارات كالمؤسسات األخرل لتفعيؿ الرقابة  16
 عمى األغذية

 

  بشكؿ مستمر تدعـ اإلدارة تطكير الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة لمعمؿ 17
  يكجد لقسـ مراقبة األغذية رؤية إستراتيجية كاضحة  18
  تتبنى اإلدارة العمؿ عمى استخداـ الكسائؿ الحالية كتطكيرىا مستقببلن  19
  تتناسب اإلمكانيات المتاحة حاليان لقسـ مراقبة األغذية مع االحتياجات البلزمة لمعمؿ 50
 مميف لتكاكب استخداـ أحدث الكسائؿ البلزمة لتفعيؿ الرقابة تيتـ اإلدارة ببناء قدرات العا 53
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 عمى الغذاء
  تشجع اإلدارة العامميف عمى تطكير الكسائؿ المستخدمة لتفعيؿ الرقابة 52
  تقـك اإلدارة بتقييـ الكسائؿ كاإلمكانيات المتاحة بشكؿ دكرم كتعمؿ عمى تطكيرىا 51

 

 
 
 
 


