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 أسوانو  ء في الفنادق العائمة في األقصرتقييم فاعمية تشريعات سالمة الغذاء في الحفاظ عمى صحة النزال
 

 طيةـمحمد عادل ع                            1وائل محمد عبد النبي                            
 كمية السياحة والفنادؽ ،فنادؽقسـ إدارة              كمية السياحة والفنادؽ، قسـ الدراسات الفندقية                

 جامعة المنيا                                      جامعة بنى سويؼ                                 
 

 الملخص    معلومات المقالة      
عمى صحة النزالء  ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى فاعمية تشريعات سالمة األغذية ودورىا في الحفاظ

الذيف يقيموف في الفنادؽ العائمة، ومدى االلتزاـ بتطبيقيا وكذلؾ تأثيرىا الرادع عمى تجنب تكرار ارتكاب 
االنتياكات التي تنتيؾ سالمة الغذاء في الفنادؽ العائمة بيف األقصر وأسواف. ركز البحث عمى حاالت 

تـ استخداـ االستبياف  .2018حتى يونيو  2017 التسمـ الغذائي لمضيوؼ خالؿ فترة البحث مف سبتمبر
التي شممت عينة مف الفنادؽ العائمة المسجمة في  كوسيمة لجمع البيانات اإلحصائية مف عينة البحث

، باإلضافة إلى مجموعة مف المتخصصيف في تفتيش الفنادؽ العائمة اً عائم اً ( فندق70وزارة السياحة )
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى عدـ وجود ما يكفي مف  .كاـ القانوفمف قبؿ الجيات المعنية وفقًا ألح

الموظفيف الفنييف والمواصفات األساسية الالزمة لفحص ورصد الفنادؽ العائمة. كما أف التشريعات 
 ـوقيا نفيذ مف قبؿ المسؤوليف المختصيفوال يتـ تحديثيا، باإلضافة إلى عدـ الت قديمةالمتعمقة باألغذية 

قدـ البحث مجموعة  .تغطية ما يحدث في الفنادؽ العائمةبتشيف في الفنادؽ العائمة كبير مف المفعدد 
سالمة الضيوؼ في مف التوصيات المقترحة لتفعيؿ التشريعات الغذائية وتعظيـ دورىا في الحفاظ عمى 

 الذي والتشريعاتاًل مف تنوع القوانيف إطالؽ قانوف موحد بد :مف بيف ىذه التوصيات ،الفنادؽ العائمة
الت اإلشراؼ والمراقبة يخمؽ صراعًا ونزاعًا بيف مختمؼ القوانيف والتشريعات؛ يجب إلغاء مختمؼ وكا

نشاء سمطة مستقمة معنية بالتفتيش ورصد سال الحكومية، وينبغي دمج  مة األغذية في الفنادؽ العائمةوا 
 .اتطبيؽ تشريعاتية مع ىيئة الدستور الغذائي و الفنادؽ العائم

 

 مقدمة
، التصنيع، التغميؼبشكؿ عاـ، ترتبط قوانيف الغذاء بمجموعة واسعة ومتعددة المجاالت تشمؿ الصحة والسالمة، الطيي، 

عد قوانيف ، لـ ت  يعات الغذائية. باإلضافة إلى ذلؾليا دور في التشر التي الثقافة والتقاليد  :بعض المفاىيـ المجردة مثؿو  اإلعالف
تنطوي عمى تأثير الجيات الخاصة التي تسيـ بشكؿ متزايد في  ولكنيا أيضاً  لمحكومة والسمطات العامة، اً ريحص الغذاء مجاالً 

الرئيسي إلنشاء  أف المبرر WHO and FAO (2006) (. ذكرتHartmann, 2013) األغذيةصياغة وتطوير قوانيف 
لتزايد  غير اآلمنة والمغشوشة وذات النوعية الرديئة. ونظراً القانوف والقواعد الخاصة باألغذية ىو حماية المستيمؾ مف المنتجات 

تناوؿ وقد ، وضعت القوانيف في الوقت الحاضر لتيسير التجارة في عممية وضع معايير الغذاء. الغذاء التجارة العالمية في مجاؿ
الخصائص القياسية تناوؿ . كما األغذية المستوردة والمحميةالخاصة ب( التشريعات القانونية المعدلة والحديثة 1999) غنيـ

مف ي لى قوانيف منع الغش الغذائعم (2009شعباف )ركز كما لألغذية دوف التعرض لمتشريعات المطبقة عمى قطاع الفنادؽ. 
 سمـ والمواد المضافة مف األطعمة.الت يتعامموف مع األطعمة وكذلؾ

 االستعراض المرجعي:
 قوانين الغذاء العالمية

 اً مستيمؾ عند إعداده أو تناولو وفقلم اً مة األغذية أال يسبب الغذاء ضرر ي سالتعن Safe Food Australia (2016) ػوفقًا ل
التي تـ توسيعيا في عاـ  1985الصادرة عاـ  متحدة التوجييية لحماية المستيمؾتعتبر مبادئ األمـ الو الستخدامو المخطط لو. 

، ينبغي عمى الحكومات مف المبادئ التوجييية 14ي القسـ كما ورد فيرة فيما يتعمؽ بسالمة األغذية. ذات أىمية كب 1999
ت الكاذبة أو أو االدعاءا غش األطعمة :ارسات الضارة، مثؿتكثيؼ جيودىا لتشجيع منظمات المستيمكيف عمى مراقبة المم
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أف تغطي برامج تثقيؼ ، ينبغي باإلضافة إلى المبادئ التوجييية، وعمميات االحتياؿ في الخدمات المضممة في التسويؽ
. ياومخاطر المنتجات وتغميف وغشيا ية والوقاية مف األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ األغذيةو معمومات الصحة التغذمستيمؾ و ال

الماء واألدوية ، الغذاء :، مثؿاألىمية األساسية لصحة المستيمؾ إعطاء األولوية لممناطؽ ذات ةالحكوم ىعم يجبوأخيرًا 
(European Commission Directorate for Health and Consumers, 2017). 

 الدستور الغذائي
( في WHO( ومنظمة الصحة العالمية )FAOمنظمة األغذية والزراعة ) :صة مثؿوكاالت األمـ المتحدة المتخصأسيمت 

تنص مدونة قواعد السموؾ األساسية كما . (WHO and FAO, 2006)تطوير قانوف الغذاء الدولي بشكؿ أكثر تحديدًا 
مدونة التي طورتيا ىيئة الدستور الغذائي ىي فيذ ال. والتخزيف ائي، النقؿذممارسات اإلنتاج والتصنيع الغ ىئي عملمدستور الغذا

( HACCPالتي تتضمف اإلشارة إلى تحميؿ المخاطر ونقاط التحكـ الحرجة ) القواعد المتعمقة بالمبادئ العامة لنظافة األغذية
 طريقة إدارة المخاطر. توضحي تال

 منظمة التجارة العالمية
، قد تشكؿ التدابير التي . وبالمثؿياة للتجارة الدوليقد تعوؽ القوانيف المحمية التي تنظـ متطمبات التعبئة والتغميؼ لألغذية ا

ا في سياؽ دولي. عمى ىذه ألغذية عندما يتـ وضعياتعتمدىا البمداف فيما يتعمؽ بسالمة الغذاء اآلمف حواجز أماـ تجارة 
عمى التجارة  نفاً مف قبؿ أعضاء منظمة التجارة العالمية لمحد مف تأثير التدابير المذكورة أ TBTو SPS، تـ توقيع اتفاقية الخمفية

 .(WHO and FAO, 2006)الدولية لألغذية 
 قانون الغذاء لالتحاد األوروبي

ات تتعمؽ باعتماد تشريعات تغطي منتج)يمكف تقسيـ تطور قانوف الغذاء لالتحاد األوروبي إلى عدة مراحؿ: المرحمة األولى 
إصالح وتحديث قانوف الغذاء في )تتعمؽ بلثالثة والمرحمة ا (تميزت بمبدأ االعتراؼ المتبادؿ)المرحمة الثانية (؛ غذائية محددة

 .(van der Meulen et al., 2008) (ي اعتماد قانوف الغذاء العاـعماالتحاد األوروبي الذي انعكس 

 قوانين الغذاء المصرية
عندما وضع أوؿ  1883 صؿ القوانيف المصرية الحالية المتعمقة بالرقابة عمي األغذية يرجع الي عاـأ( أف 2015) رجبذكر 

قانوف ينظـ تداوؿ المواد الغذائية والطبية. وىو في الحقيقة جزء مف أحكاـ قانوف العقوبات منقوؿ عف قانوف فرنسي كاف قد 
عادة النظر في التشريع المصري في إبعد  خاص بقمع التدليس والغش 1941لسنة  48وظير قانوف رقـ  .1851صدر عاـ 
محمود  ت دراسةأفادو  ،بقصد تالفي النقص وتدارؾ ما فات مف أوجو االصالح 1905لمعدؿ لعاـ ع الفرنسي اضوء التشري

بما يواكب ما  ،بعد ذلؾ الكثير مف القوانيف والقرارات المكممة أو اإلضافية ليذا القانوف وغيره ( أنو صدر2002حسيف )و 
 1966لسنة  10القانوف رقـ ، ياسيف التوحيد القأبش 1957لسنة  2القانوف رقـ : حدث مف ظروؼ في ىذا الشأف أبرزىااست
 الذي تناوؿ 1994لسنة  281ـ القانوف رقو لقانوف قمع التدليس والغش  مراقبة األغذية وتنظيـ تداوليا الذي يعتبر مكمالً  فأبش

تقؿ و الغرامة )فأصبح الحبس لمدة الأجرائـ مخالفة قانوف قمع التدليس والغش سواء ما كاف منيا بالحبس  ىتشديد العقوبة عم
ثـ ، أف كانت ال تقؿ عف خمسة جنييات( بعد ؼ جنيياً آالسنة والغرامة ال تقؿ عف خمسة  عف سنة بعد أف كانت ال تزيد عف

بحظر تداوؿ السمع مجيولة المصدر أو غير المطابقة لممواصفات  1994لسنة  113قرار وزير التمويف والتجارة الداخمية رقـ 
 ش.فيذية لقانوف قمع التدليس والغباصدار الالئحة التن 1996لسنة  259 وقرار وزير التجارة والتمويف رقـ

صدرت وزارة الصناعة مجموعة كبيرة مف المواصفات القياسية أفقد  ،ف التوحيد القياسيأبش 1957لسنة  2لمقانوف رقـ  تطبيقاً 
وزارة الصحة  ، والسيمار الحكوميةية وغيالمصرية لألغذية التي أعدتيا المجاف المنظمة والممثؿ فييا كثير مف الجيات الحكوم

، ف مراقبة األغذية وتنظيـ تداولياوتعديالتو بشأ 1966لسنة  10( القانوف رقـ 2004) ـإما ذكرو  .)1996، جميعيوالتمويف )
غذية. ظر فييا تداوؿ األ( منو األحواؿ التي يح2بينت المادة رقـ )كما  ياتداولتعريؼ األغذية و ( 1دة )أوضحت الما إذ
 اً ضار ، فحددت األحواؿ التي يعتبر فييا الغذاء تالفاً  ؛( مف الناحية الفنية2( تفاصيؿ ما أجممتو المادة )6-3أوضحت المواد )و 

الشتراطات  ( أف تكوف أماكف تداوؿ األغذية وأوعيتيا ووسائؿ نقميا مستوفاة دائماً 9-7وأوجبت المواد ) .اً مغشوشو بالصحة 
 بيذا الشأف(. 1976لسنة  96القرار الوزاري رقـ  بالفعؿصدر قرار مف وزير الصحة )يصدر بتحديدىا  النظافة الصحية التي
لما يصدره  وغير حامميف لجراثيميا وفقاً  ،( أف يكوف المشتغموف باألغذية خالييف مف األمراض المعدية87كما أوجبت المادة )

ضافة مواد إمف ( 10بيذا الشأف(. وحظرت المادة رقـ ) 1967ة لسن 97القرار الوزاري رقـ صدر ير الصحة مف قرارات )وز 
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ذا كانت مطابقة لمشروط واألحكاـ التي يصدر بتحديدىا قرار مف إال إألغذية ل ىضافات غذائية أخر إية آممونة أو حافظة أو 
والقرار  ،ليياإد ممونة ضافة مواإف المواد الغذائية المسموح بأبش 1982لسنة  381القرار الوزاري رقـ صدر الصحة )وزير 

 33رار الوزاري رقـ لمق استكماالً ؛ ليياإضافة مواد مضافة إسمح بشأف المواد الغذائية التي ي  ب 1995لسنة  478الوزاري رقـ 
 ممواد الغذائية.لضافتيا بنسب محددة إسمح بلحافظة التي ي  ف المواد اأبش 1976لسنة 

الذي  ىمف وزير الصحة تحديد الحد األدن مف المواد الضارة بالصحة وأجازت بقراروأوعيتيا  ة( خمو األغذي11أوجبت المادة )
( خمو األغذية مف الجراثيـ 12منيا، كما أوجبت المادة ) خموىا تماماً  ذا استحاؿ مادياً إنواع األغذية أسمح بوجوده في بعض ي  

( أف 2002منجي )الوأوضح  غير المرضية. ىاألخر لعدد الجراثيـ  ىأعم المرضية وأجازت بقرار مف وزير الصحة تحديد حداً 
ف وزير الصحة اشتراط وجوب مطابقة األغذية المستوردة ألحكاـ ىذا القانوف، وأجازت بقرار م ى( نصت عم13المادة )

كما صدارىا بيذا الشأف. إفي التشريعات السابؽ  لما كاف سارياً  نواع منيا بشيادة صحية مف البمد المنتج طبقاً أمصاحبة بعض 
لسنة  163ماثؿ. وقد صدر قرار وزير الصحة رقـ م   الصحة العامة منيا بقرار ىازت حظر استيراد ما يثبت خطره عمجأ

لألحكاـ التي  غذية المعمبة المستوردة شيادة صحية طبقاً ضرورة أف تصاحب األ ى( عم14ونصت المادة ) لذلؾ. تنفيذاً  1967
 . 1967لسنة  163لقرار رقـ ـ في اايقررىا وزير الصحة، وقد فصمت ىذه األحك

ال بعد إعالف طريقة مف طرؽ اإل ةعالف عنيا بأي( مكرر تداوؿ األغذية الخاصة أو اإل14حظرت المادة )عمى ذلؾ، عالوة 
لسنة  348ري رقـ القرار الوزا نيا مف وزارة الصحة، وقد صدرعالف عؽ اإلترخيص بتداوليا وطر  ىتسجيميا والحصوؿ عم

 ،( مكرر14لممادة ) عالف عنيا تنفيذاً ضرات األغذية الخاصة والترخيص بتداوليا وطرؽ اإلتسجيؿ مستح بشأف شروط 1976
 1941لسنة  48بالقانوف رقـ  ( العقوبات المقررة عند مخالفة أحكاـ القانوف وىي نفس العقوبات الواردة19-15وشممت المواد )

  بقمع التدليس والغش وتعديالتو. المتعمؽ
 :بػأىميا ما يتعمؽ  1966لسنة  10المنفذة لمقانوف رقـ  ىرارات الوزارية األخر عديد مف القكما صدر ال

 ؛(1984لسنة  782رقـ  وزاريالقرار الجراءات فحص رسائؿ المواد الغذائية المستوردة )إ 
  ؛(1986لسنة  291مجمس الوزراء رقـ تنظيـ الرقابة عمي السمع الغذائية المستوردة )قرار رئيس 
 ؛(1986لسنة  302وزاري رقـ القرار الال بعد فحصيا )إاي سمعة غذائية مستوردة فراج عف عدـ اإل 
  ؛(1986لسنة  349وزاري رقـ القرار ال) ـ سير العمؿ بياوتنظيسائؿ المواد الغذائية المستوردة تشكيؿ لجاف الفحص الظاىري لر 
  ؛(1986لسنة  350وزاري رقـ القرار الالعمؿ بيا ) ممواد الغذائية المستوردة وتنظيـ سيرمفحص المعممي للتشكيؿ لجاف 
  وزاري القرار الالخاص بقمع التدليس والغش ) 1944لسنة  48تحديد مأموري الضبط القضائي في تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ

 (.1996لسنة  381رقـ 
 

 مشكمة البحث
أسواف و  في الفنادؽ العائمة بيف األقصر شغاؿنسبة اإلو زيادة في الحركة السياحية  2018موسـ السياحة الشتوية لعاـ  شيد

بيف األقصر وأسواف السياحية المناطؽ في حدثت بعض المخالفات ولكف  ،مف ىذا العاـخالؿ النصؼ الثاني  والسياحة الداخمية
عراض أ؛ اليضمية الحادةااللتيابات  ؛ابات المعويةتيفي زيادة عدد اإلصابات بيف النزالء بسبب التسمـ الغذائي واالل تتمثم

مف  إذ ؛عمى صحة المرضى والعماؿ كبيراً  خطراً  مما يمثؿ ،(1017رقـ: مجضر ) ئاإلسياؿ والق؛ اإلجياد المرتبطة بالحرارة
، فإف غذيةات غذائية وقوانيف سالمة األعمى الرغـ مف وجود تشريعو  ،حياة آمنة لمضيوؼالسميـ المفترض أف يوفر الغذاء 

 محضر، ال تزاؿ ترتكبيا وتكررىا الفنادؽ العائمة )الغذائي والعدوى الحادة والبسيطةالمخالفات القاتمة التي تتفاوت بيف التسمـ 
مف ناحية أخرى، لـ يمنع تكرار و تنبع مشكمة البحث مف تعدد التشريعات الغذائية التي تنظـ سالمة الغذاء.  (.464رقـ: 

عف  ويشوه الصورة الذىنية لمضيوؼ ،اً سمعة الفنادؽ العائمة سمب يف، وىذا بدوره، يؤثر العمؿ عمى تجنبيا ارتكاب المخالفات
 . الفنادؽ العائمة

 

 أهداف البحث
 ؛ر المتطمبات الصحية وسالمة الضيوؼ في الفنادؽ العائمةيمعرفة مدى فعالية التشريعات الغذائية في توف 
 ؛العقوبات المقررة الرتكاب مخالفات خطيرة تتعمؽ بصحة وسالمة الضيوؼ ودورىا في ردع المخالفيف ومنع حدوثيا ىالتعرؼ عم 
 فى ىذا الصددديد مف التوصيات اقتراح الع. 
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 أهمية البحث
بعد والسيما  ،التي تناولت فعالية تشريعات سالمة األغذية مؤخراً  لىمف كونو مف بيف الدراسات األو  الحاليتنبع أىمية البحث 

عمى صورة  جسيماً  اً التي ترتكبيا الفنادؽ العائمة وحدوث التسمـ الغذائي وحاالت اإلرىاؽ الشديدة. وىذا يمثؿ خطر  االنتياكات
ف ىذه الحوادث تحدث بشكؿ منتظـ فيو الفندؽ المصري والسياحة.  عطي البحث الحالي ، مما ي  أىـ المواقع السياحية في العالـ ا 

أنو تـ وضع تشريعات  السابقة ىويف في جميع التشريعات وكاف رأي الباحث .نتياكاتأىمية كبيرة لمناقشة الوضع وتكرار اال
غذائية لضماف الحد األدنى مف المعايير لضماف سالمة األغذية وطبيعتيا األصمية مف األصؿ إلى مكاف تناوؿ الوجبة، 

 تالي سالمة المستيمكيف بشكؿ عاـ.وبال
 فروض البحث

 عة تحديث وتطوير صناعة الضيافة.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التشريعات الحالية لسالمة األغذية وطبي 
  القياسي في  ىوبيف المستو ء، النزالال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تشريعات سالمة األغذية والحفاظ عمى صحة

 .التشريعات الحالية ظؿ
 ة لعممية التفتيش توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توفر العدد الكافي مف الموظفيف الفنييف والمواصفات الدقيقة الالزم

 .العائمةصحة النزالء بالفنادؽ  ىحفاظ عموال
 الحفاظ عمي صحة النزالء في ظؿ الشريعات الغذائية الحاليةثير ذو داللة احصائية لمتغيرات الدراسة عمي أال يوجد ت. 

 منهج البحث
تأثير التشريعات الغذائية في  عف استبيافـ الباحثاف بتصميـ ومف ثـ قا، ياس الكمي لتأثير متغيرات البحثالبحث عمى القيعتمد 

أسواف. تـ تقسيـ االستبياف إلى مجموعة مف المتغيرات الرئيسية و  ء في الفنادؽ العائمة في األقصرالحفاظ عمى سالمة العمال
تـ إجراء . اً عائم اً ( فندق70تكونت عينة البحث مف )و التي تـ قياسيا مف خالؿ مقياس ليكرت الخماسي لمتعرؼ عمى آرائيـ. 

تـ تقديـ االستبياف لمجموعة مف الخبراء في صناعة الضيافة  .SPSS 24 باستخداـ اإلصدارالتحميؿ اإلحصائي لمبيانات 
( 220عمى العدد اإلجمالي لمفنادؽ العائمة ) والخبراء المتصميف بالقانوف(. تـ اختيار العينة بناءً  األغذية والمشروبات)مدراء 

نادؽ المتبقية مف الف اً فندق( 22)فعؿ. كاف ىناؾ فندقًا مشغواًل بال 45، بما في ذلؾ لإلبحار اً متاح اً فندق 112، منيا اً عائم اً فندق
 النزالءعدد ، و غرفة (1345) لغرؼبالتفتيش عمييا، وكاف عدد اغت وزارة السياحة وأبم ،، وكانت جاىزة(67)التي يبمغ عددىا 

لمتعرؼ عمى  ي األغذية بمديرية الصحة باألقصرمع مفتشي وزارة السياحة ومفتشكما تـ إجراء مقابمة شخصية نزيؿ.  (2774)
البحث الميداني في األقصر مف نوفمبر  ىجر أ  و ئـ إلى المراسي العائمة. وكيفية انتقاليـ مف مقرىـ الداا مواعيدى، آليات اإلشراؼ

 .2018إلى مارس  2017
 النتائج والمناقشة
، فإف جميع بنود (2016وفقًا إلسماعيؿ )و . 0.9و  0.75بيف تراوح ، إذ ا كرونباخ لقياس ثبات االستبيافمؿ ألفتـ استخداـ معا

مستويات  ، وتراوحت جميعر تحميؿ العوامؿ لجميع المتغيراتجرى الباحثاف اختبااالستبياف صالحة لالستخداـ اإلحصائي. كما أ  
دارية تتعمؽ بالخصائص ، باستثناء عبارة "ت0.87و  0.7التحميؿ بيف  لألغذية  القياسيةوجد محددات فنية وتشريعية ومؤسسية وا 

حيث بمغت درجة تحميؿ  "ىناؾ لجاف فنية منفصمة لفحص أعماؿ الصيانة لمسفف السياحية"و والمشروبات في الفنادؽ العائمة"
 يجب أف ؛ألدوات اإلحصائية حسب العامؿ( أف درجة رضاء البيانات في ا2003وتـ استبعادىا. وقد ذكر بشير )، 0.2العامؿ 

 فإف بقية البيانات تساىـ في تحقيؽ المتغيرات الرئيسية لمبحث مع الدرجات المقبولة إحصائيًا. ، لذا0.6كوف أكثر مف ت
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 وصفي لفحص سالمة الغذاء بالفنادق العائمةالتحميل ال :(1)جدول 
Sig SD M م فقراتال 
 1 .سالمة الغذاء بالفنادؽ العائمة ىة لمتفتيش واالشراؼ والرقابة عمئة محددىيوجد ت 4.6571 47809. 000.
 2 .الفنادؽ العائمة عمىيات الرقابة لآوف موحد يحكـ عمؿ لجاف التفتيش و يوجد قان 4000. 493444. 000.

مف حيث  ةاصور صناعة الضيافة وطبيعتيا الخلتط ةريعات سالمة الغذاء حديثة ومواكبتش 3.8714 1.10232 000.
 3 .سحب العينات وتوقيع الجزاءات، خضوعيا لمتفتيش

 4 .الفنادؽ العائمة ىلمتفتيش عم دة ليات وطرؽ محدآتوجد  3714. 1.13152 000.

 5 بالفنادؽ العائمة. سالمة الغذاءى فتيش والرقابة عمالت ىعم ةتعدد الجيات الرقابية المشرفت 476. 432. 000.

 6 .بو ةوالجيات المنوط ياعاتالفنادؽ العائمة لدييا وعي بمفيـو سالمة الغذاء وتشري 1.2857 45502. 333.

 7 .حاالت التسمـ الغذائي لمنزالءتشريعات سالمة الغذاء تمنع  1.9714 72174. 000.

 8 إلى أسواف. قصرار مف األبحالفنادؽ العائمة عند اإل ىفتيش عمتتواجد لجاف الت 2.2857 1.2756 000.

 9 الغذاء.تطبيؽ مفيـو سالمة  ىتساعد عم تشريعات سالمة الغذاء الحالية 2.4000 49344. 000.

 10 .ذاء رادعةالخاصة بتشريعات سالمة الغعقوبات ال 2.8857 84344. 000.

 11 .خالفات مف قبؿ الفنادؽ العائمةرصدت تشريعات سالمة الغذاء م 1.9000 64043. 000.

 12 .والتمبؾ المعويذاء حاالت المغص عات سالمة الغتمنع تشري 4.32 4.7 011.

 13 .غذية والمشروبات في الفنادؽ العائمةاألسالمة  ىالحفاظ عم ىتعمؿ تشريعات سالمة الغذاء عم 2.4000 49344. 000.

 14  ومواقع مراسييا.سواف أقصر و األحماية المستيمؾ بب ةمتخصصالات توجد فروع لمنياب 1.8571 57195. 000.

ثناء أالفنادؽ العائمة قبؿ و  ىراقبة عممف الكوادر الفنية الالزمة لعممية التفتيش والم يوجد عدد كاؼ 4.6286 48668. 000.
 15 .بحاراإلووقت 

الدعـ لفريؽ  (مديريات التمويف المختمفة - مديريات الصحة - المحافظة)الجيات المعنية تقدـ  4.1857 1.133 000.
 16 .و عينيأو فني أمعنوي  وأسواء مادي العائمة  عمى الفنادؽالتفتيش 

 

M = Mean       SD = Standard Deviation     Sig. = significance degree of One-Sample T-Test 
 

 سالمة ىدة لمتفتيش واالشراؼ والرقابة عمىيئة محدوجد ت" ، والتي تنص عمىاألكثر فعاليةىي  1رقـ  فقرة( أف ال1بيف جدوؿ )ي  
 ىعند مستو  0000. دالة احصائياً  قيمةب ،(478.) معياريانحراؼ ب ،(4.65) يامتوسط ت قيمةكان"، الغذاء بالفنادؽ العائمة

 ظاىرة سمبية لمغاية فيوقد عكست ىذه النتيجة قبوؿ الفرض البديؿ، و  ليذا المتغير الصفريفرض اللذلؾ تـ رفض ؛ 0.5 داللة
الفنادؽ العائمة مف حيث ازدواج المسئوليات والمياـ مما  ىىيئة محددة لمتفتيش والرقابة عم يوجد نو ال، إذ إالجيات الرقابية

والتي تنص عمى   ،3رقـ  لفقرةف اأالجدوؿ السابؽ مف ضح ت، كما يدة لمفنادؽ العائمةومعقعؿ عممية التفتيش صعبة يج
سحب العينات ، مف حيث خضوعيا لمتفتيش ةصناعة الضيافة وطبيعتيا الخاص ورلتط ةتشريعات سالمة الغذاء حديثة ومواكب"

لذلؾ ؛ 0.5 داللة ىعند مستو  0000. قيمة دالة احصائياً ب(، 1.10)معياري انحراؼ ب (3.87" بمغ متوسطيا )وتوقيع الجزاءات
بيف تشريعات  داللة احصائياً  نو يوجد فروؽ معنوية ذاتأي أقبوؿ الفرض البديؿ، و  تـ رفض الفرض الصفري ليذا المتغير

  .ةوؿ لمدراسعدـ ثبوت صحة الفرض األوىذا يعتبر  ،سالمة الغذاء وبيف مواكبة صناعة الضيافة
يوجد عدد كاؼ مف الكوادر الفنية الالزمة لعممية التفتيش ، والتي تنص عمى "15كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 

كانت ، و (.4866معياري )انحراؼ ب ،(4.6)يا كانت قيمة متوسط" بحاراإلووقت ثناء أقبؿ و  الفنادؽ العائمة ىوالمراقبة عم
قبوؿ الفرض و  لذلؾ تـ رفض الفرض الصفري ليذا المتغير؛ 0.5 داللة ىعند مستو  0000. دالة احصائياً   P-valueقيمة

دـ وجود عدد كاؼ مف العامميف المؤىميف أماـ لجاف التفتيش وىي عت عقباوىذه النتيجة تعكس واحدة مف أكبر الالبديؿ، 
، مف الواضح أف وفقًا لمجدوؿ السابؽو طب البيطري. خريجي كميات الزراعة وال والسيمااؿ سالمة الغذاء، والمتخصصيف في مج

مما يعكس حجـ اإلىماؿ وعدـ االمتثاؿ  ،2018بقت عمى الفنادؽ العائمة خالؿ الموسـ في مارس عددًا مف العقوبات قد ط  
 .سالمة الغذاء مفيـوب
 

 في ظل التشريعات الحالية صحتهمالحفاظ عمى و  لمنزالء الحد من حاالت التسمم الغذائيفي الدراسة  متغيراتتأثير (: 2) جدول
 Beta R2 T Sig المتغير م
 384 .الفنادؽ العائمة وسحب العينات ىليات وطرؽ محددة لمتفيش عمآتوجد  1

.857 
3150 .002 

 000. 2.975 374. .لخاصة بتشريعات سالمة الغذاءا عقوباتال 2
 007.  2489 - - 286 العائمة. لفنادؽبا سالمة الغذاء ىالتفتيش والرقابة عم ىعمة تتعدد الجيات الرقابية المشرف 3
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. وقد تـ ددةليات وطرؽ محآووجود لمدراسة رابع الفرض ال أتثبت خط، إذ 000. بمغتقد  قيمة الداللةأف  (2)يتضح مف جدوؿ 
العالقة ليست ذو داللة إحصائية ألف قيمة ي أف أ ،ف االرتباط غير داؿ احصائياً أو  استخداـ اختبار االنحدار التدريجي المتعدد

في ف العقوبات المغمظة أ ىلإالنتيجة ترجع  هف ىذأ ويرى الباحثاف ،0.02ة إحصائية عند المستوى المعنوية عالية وذات دالل
تعديؿ  ىلإفيناؾ بعض التشريعات تحتاج ؛ الغرامات الماليةمع  ف العقوبات الحالية ال تتناسب اطالقاً أو  ،عدـ تكرار المخالفات

انيف ال تزاؿ يي قو ف 1948 صدارىا لعاـإرجع يبعض القوانيف التي  ، والسيمافوري ليتناسب مع الوضع االقتصادي الراىف
 بشكؿ جذري.ظروؼ اقتصادية سابقة تـ تغييرىا  فيتـ وضعيا وقد  ،تطبؽ في حالة المخالفات

 
 

 شريعات الحاليةصحة النزالء في ظل الت ىظ عمادور التشريعات الغذائية في الحف (:3) جدول
تسمم الغذائي وتحافظ التشريعات الغذائية تمنع حاالت ال

 Sig. (2-tailed) صحة النزالء ىعم
 والتمبك المعويصحة النزالء من التسمم  ىالحفاظ عم

.000 
 

أظيرت النتائج أف و  ،كانت قيمة مناسبة تشير إلى موافؽ( ألنيا 2، تـ اقتراح القيمة )لعينة واحدة T-testلتطبيؽ اختبار   
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ي أ، وقبوؿ الفرض البديؿ ،مما يعني رفض فرضية العدـ 0.05كانت أقؿ مف  pقيمة 

   .القياسي في ظؿ التشريعات الحاليةوبيف المستوي ، مة األغذية والحفاظ عمى صحة النزالءتشريعات سال
 

 صحة النزالء بالفنادق العائمة ىوالحفاظ عممن الموظفين والمواصفات الدقيقة الالزمة  توافر عدد الكافاالرتباط بين (: 4جدول )
صصات الدقيقة خعدد كاف من الكوادر الفنية والت يوجد
الفنادق العائمة  ىوالمراقبة عم زمة لعممية التفتيشالال 

 اإلبحاروحين ثناء أقبل و 

Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 والتمبك المعويصحة النزالء من التسمم  ىمالحفاظ ع

.000 
 

 االرتباط داؿ احصائياً أف  أظيرت النتائجوقد ، معامؿ بيرسوفتـ استخداـ  ،مف البحث مدى صحة الفرض الثالث ارالختب
مف كاؼ ف ىناؾ ارتباط قوي بيف توافر عدد أ، وىذا يدؿ عمى تـ رفض الفرض الثالثلذا ؛ 0.05 ةمعنوي ىعند مستو  0.000

 . صحة النزالء ىالموظفيف وبيف الحفاظ عم
 

 تحميل المقابمة الشخصية
   لمسؤوليف البيطرييف في ، اصحة، مفتشي األغذيةمجاؿ سالمة األغذية )وزارة البعض الخبراء في مع مقابمة  جريتأ

 العمالءودورىـ في الحفاظ عمى سالمة  الغذاءتشريعات سالمة  وتمحورت المقابمة في (،مفتشي وزارة السياحةو  المديرية
 في النقاط التالية: قواعد السالمة واألمف الغذائي في الفنادؽ العائمةو 

 شرافية مباشرة إجية  17بأكثر مف  تدر ق  التي  شراؼ عمى الفنادؽ العائمةقبة واإلالجيات المسئولة والمعنية بالمرا تتعدد
ويعتبر مف أىـ معوقات دور التشريعات في الحفاظ عمى سالمة العمالء  ؛الصحية معنية بالتفتيش والرقابة عمى الشؤوف

خطار جميع الجي وىذا يتطمب  ،ة والتنسيؽ فيما بينياات المذكور والحد مف حاالت التسمـ بسبب طوؿ الوقت الالـز لجمع وا 
 .طة المراقبة عمى الفنادؽ العائمةمتعزيز س  

 عداد األال توكب  ف تشريعات سالمة األغذية قديمةإ  .ية والمشروباتغذتطور العالـ الحالي في صناعة الضيافة وا 
  العصر  معغذية والمشروبات محتوى خدمات األاألغذية في صناعة الفنادؽ مع القوانيف التي تنظـ سالمة عدـ توافؽ

وىذا يعني أنيا غير مناسبة في الوقت الحاضر لحجـ سوؽ الغذاء في ، 1960حتى  1940نشر معظميا في  إذ؛ الحالي
 و مصري.مميار جني 100قدر بحوالي مصر الذي ي  

  يتـ اتخاذ القرار و  ،مستوردةأو ال نظمة التفتيش المطبقة حديثًا عمى سحب العينات سواء مف األغذية المنتجة محمياً أتعتمد
عمى أساس نتائج الفحص، مع العمـ أف العينات التي تـ فحصيا ال تعكس بأي شكؿ مف األشكاؿ حقيقة سالمة األغذية 

 .و مصريجني 5000و 2000لتي تتراوح بيف المسحوبة منيا بسبب قمة عددىا وتكمفتيا العالية ا
 لضماف تطبيؽ نفس المعايير العائمة ات متطمبات سالمة األغذية في الفنادؽ ال يوجد نظاـ موحد يتـ اتباعو لتحديد انتياك

 عمى جميع مؤسسات الفنادؽ بداًل مف ترؾ األمور لمتقييـ الشخصي لمثؿ ىذه االنتياكات.
 اء في جميع مى الغذفتيش عباإلضافة إلى عممية الت ،ي طمب منيـ القياـ بعدة مياـإذ  تعدد المياـ الموكمة لممفتشيف والمراقبيف

اتخاذ ؛ ب الصحية ووحدات الصحة الريفيةحضور جمسات التطعيـ في المكات :، مثؿفي القطاع الصحي السيماالمرافؽ، و 
؛ التأكد مف نسبة الكمور والتفتيش لحاالت المصابة باألمراض المعدية؛ سحب عينات مف الماءجميع التدابير الوقائية تجاه ا

 لفندقية. عمى مصانع األغذية والمرافؽ ا
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  المحالت التي تعمؿ في مجاؿ المواد الغذائية سواء  في وزارة الصحة يقوموف بفحصمف مفتشي األغذية  ضئيالً  عدداً ىناؾ
 .أو المطاعـ الشعبيةالسياحية المطاعـ 

  حاب المؤىالت التي تتراوح بيف عاميف بعد الشيادة الثانوية ومف بيف أص المستويات التعميمية لممفتشيف كبير فيفارؽ ىناؾ
 الطب البيطري.عة و الزرا تيخريجي كمي :التعميمية العميا مثؿ

 التوصيات
 أواًل: التوصيات المتعمقة بالحفاظ عمى صحة النزالء

 االعتماد عمى قياسالمجمدة غذيةألب لارة المناسبة )دورة السحات الحر مراجعة عممية الحفاظ عمى األغذية حسب درج ، 
 غذاء(.رجة حرارة الومراجعة د الثالجة درجة حرارة الطعاـ داخؿ

 عبأةمالزجاجات ال، والسيما ياء صالحية وصحة مياه الشربمراجعة تاريخ انت. 
  المركز.المراجعة الدورية لخطوط المياه واألنابيب في السفينة وتنظيفيا بالكمور 
 فحص ومراجعة المتطمبات ل فترة مناسبةطفو في سيما ممثمي الصحة ومفتشي األغذية قبؿ تشغيؿ ال، والإبالغ وزارة الصحة

 المطموبة.
  جاجات مسموح بيا في عممية الطيييجب عمى الفنادؽ العائمة استخداـ المياه المعبأة في ز. 
 مع التأكيد ـ مياه الفنادؽ العائمة في الشربتقديـ كميات كافية مف مياه الشرب المعبأة لمضيوؼ لمتأكد مف عدـ استخدا ،

 الشبكة الداخمية. والسيما، الفنادؽ العائمة فيألنابيب عمى ضرورة تنظيؼ ا
  ًلضماف استيفائيا  والثالجات ووسائؿ النقؿ لموردي األغذية لفحص المخازف أف تعطي الفنادؽ العائمة ممثمي الصحة بيانا

 لممتطمبات الصحية.
 والتخمص مف النفايات بطريقة وارض مع شركات متخصصة ومعتمدة لمواجية الحشرات والق اً الفنادؽ العائمة عقود بـرأف ت

 وصحية. آمنة
 كـو و إدفو لمناطؽ المحيطة بالمراسي في مدف عمى مؤسسات األغذية والباعة الجائميف في ا الرقابية الجياتحمالت  تكثيؼ

 لضماف سالمة جميع المواد الغذائية والمشروبات التي يتـ تقديميا لألفراد. أمبو
  روبات يجمبيا الضيوؼ خالؿ أو مش غذيةأ ةادؽ العائمة مف قبؿ وزارة السياحة لمنع أيالفنب العامميفى عمتنبيو الضرورة

 مف األقصر إلى أسواف الرحمة
 تمقوا دورات تدريبية مكثفة في مجاؿ الصحة تثبت أنيـ معتمدة  اتميف في الفنادؽ العائمة عمى شيادالعام ضرورة حصوؿ

 والسالمة الغذائية.
   مف إسعافات أولية.ا يمـز لتقديـ م لمنزالءمرعاية الصحية عيادة مجيزة لتوافر مة و قيـ أثناء الرحضرورة وجود طبيب م 
  األلباف والجبف والمحـو السيمااألغذية و  تداوؿمجودة في كؿ فندؽ عائـ لإلشراؼ عمى مراحؿ لمراقبة  مشرؼضرورة وجود. 
 غذاءسس عممية لمتحكـ في سالمة الأف يكوف ىناؾ نظاـ تحكـ متكامؿ يعتمد عمى أ. 
 مطاعـ ال، بما في ذلؾ كاميرات المراقبة في المتاجر و وتطبيقو في مجاؿ الصحة الغذائية االستفادة مف التطور التكنولوجي

 . مفنادؽ العائمة لمتابعة االنتياكات واإلبالغ الفوري عنيالالتابعة 
  منذ ف ،في ىيئة الدستور الغذائي السياحةمطات التفتيش ووزارة وممثمي قطاع الفنادؽ وس   الفنادؽو  السياحةالجمع بيف كميات

 المجنة الدولية لدستور الغذاء.أعاله عضوية مطات المذكورة ، لـ تمنح الس  1971عاـ  CODEXىيئة دمج مصر في 
 التوصيات المتعمقة بالتشريعات الغذائية ثانيًا:

  ديمة ليا.بتشريعات جديدة  صدارا  و  جميع التشريعات الغذائية القديمةيجب إلغاء 
 الدفاع المدني، البيئة، الصحة :إلغاء الرقابة المتعددة مف الجيات المسئولة عف التفتيش والمراقبة عمى الفنادؽ العائمة مثؿ ،

 .جية رقابية 17 الجيات يفوؽ عددىايذه ف ،مطة الموارد السمكيةوس   أمف الموانئ، الري، الموارد المائية، وزارة السياحة
 منفصمة عف ىيئة سالمة الغذاء ألف ىيئة سالمة األغذية مسئولة عف و يورية مباشرة ة تتبع رئاسة الجمإنشاء ىيئة مستقم

فحص بمختصة ستكوف  الييئة، ولكف ىذه ويتـ تصنيعيااألغذية  تقدـ فيومراقبة وفحص سالمة األغذية في كؿ مكاف 
ص في متخصعضو ، في الطب الوقائي عضو متخصصالتالي: عمى النحو  يؿ فريقياتشكيتـ و ، الفنادؽ العائمة فقط

، تخصص في عمـو الكيمياء الغذائيةمعضو ، كمية الزراعةمف متخصص في عمـ األحياء الدقيقة عضو ، الطب البيطري
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متخصص في مراقبة جودة عضو و  متخصص مف وزارة السياحة عضو، كمية الزراعةمف األغذية  لمتفتيش عمىأعضاء 
  قسـ إدارة الفنادؽ. يخريجمف الفندقية  الخدمات
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        ARTICLE INFO            English Abstract 
 
The current research aimed at recognizing the effectiveness of food safety 

legislations and their role in maintaining the health of the guests at floating 

hotels, and the extent of commitment to their application as well as their effect 

on avoiding the repetition of committing violations that violate the food safety 

at these hotels between Luxor and Aswan. The current research focused on the 

food poisoning cases of guests during the period of research. A questionnaire 

was used as a means to collect statistical data from the research sample which 

included a sample of registered floating hotels at the Ministry of Tourism, 

beside a group of specialists in the inspection of floating hotels by the 

stakeholder authorities according to the law. The research sample consisted of 

(70) floating hotels. Statistical analysis of the data was done using SPSS version 

24 (correlation, regression and variance tests to test the validity of the research 

hypotheses). The research presented a set of suggested recommendations to 

activate the food legislations and maximizing its role in maintaining the guests’ 

safety at floating hotels. Among these suggested recommendations are; 

launching a unified law instead of the diversity of laws and legislations, to 

avoid conflict among them; the various public supervision and monitor agencies 

should be abolished, and an independent authority concerned with inspection 

and monitor of food safety at floating hotels should be established; and the 

floating hotels should be combined to the CODEX authority as well as the 

application of its legislations. 
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