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"القدس المفتوحة" تنظم ندوة علمية تتعلق بجودة الخدمات في المطاعم

الخلیل- معا- نظمت جامعة القدس المفتوحة في الخلیل ندوة علمیة بعنوان "المطاعم الفلسطینیة بین الواقع والمأمول".

وشاركت في الندوة مديرية االقتصاد الوطني في الخلیل، ومديرية الصحة، والضابطة الجمركیة، والنیابة العامة، وسلطة جودة البیئة،

والغرفة التجارية، وملتقى رجال األعمال، وأصحاب المطاعم في مدينة الخلیل، ونقابة أصحاب شركات ومحالت تجارة المواد الغذائیة،

وأعضاء الھیئتین التدريسیة واإلدارية، إضافة إلى طلبة الجامعة.

وفي بداية الندوة، رحب مدير فرع الجامعة في الخلیل أ. عبد القادر الدراويش بالمؤسسات المشاركة والضیوف وأعضاء ھیئة التدريس،

ناقال لھم تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو وتمنیاته بأن تكون لھذه الندوة انعكاسات إيجابیة تسھم في رفع مستوى الخدمات التي

تقدمھا المطاعم في مدينة الخلیل بما يسھم في بناء اقتصاد وطني بكفاءة عالیة.

وأكد د. محمد عمرو، عضو ھیئة التدريس في كلیة العلوم اإلدارية (الذي أدار الندوة)، حرص الجامعة وكلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية على

مناقشة قضايا تھم المجتمع الفلسطیني من منطلق المسؤولیة المجتمعیة والعلمیة للجامعة، وتمكین طلبتھا في المجاالت كافة.

وقال إن مدينة الخلیل ھي مقصد للمواطنین من كل المناطق، وإن قطاع المطاعم في فلسطین يتطور بشكل سريع، وھو أحد ركائز

الجذب السیاحي الذي يعول علیه كثیراً في رفع الدخل القومي في فلسطین.

وأكد أن ھنالك معايیر جودة يجب أن تلتزم بھا المطاعم الفلسطینیة بحیث تعید ثقة المستھلك إلیھا من خالل توفر الشروط الصحیة

والبیئیة في عملیات إنتاج الوجبات الغذائیة وتقديمھا.

وفي كلمة وزارة االقتصاد الوطني، بین أ. ماھر القیسي مدير مديرية االقتصاد الوطني أن الوزارة تحرص على إلزام المطاعم كافة بالشروط

الصحیة والمواصفات المطلوبة، وطواقمھا المختصة تقوم وبشكل مستمر بجوالت میدانیة على المحالت التجارية واألسواق بالمحافظة،

موضحا ان الوزارة تتولى إتالف أي سلع أو منتجات غیر صحیة أو منتھیة الصالحیة حرًصا منھا على سالمة المستھلك وللمحافظة على

الكفاءة االقتصادية وتحسین مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، بحیث يتم تحويل ملفات المخالفین إلى وحدة الشؤون القانونیة التخاذ

اإلجراءات القانونیة بحقھم، وإنھا لن تتھاون مع من يخالف الشروط الصحیة.

وبین أن دائرة حماية المستھلك تقوم بالرقابة والتفتیش لمنع الغش والتدلیس التجاري بالتحقیق والبحث للتأكد من سالمة السلع وأمان

استخدامھا وإخضاعھا للفحص المخبري واالھتمام بمدى مطابقة السلع للمواصفات، مشیدا بقطاع المطاعم في المدينة قائالً إن ھنالك

حاالت فردية محدودة اُتخذ بحقھا إجراءات، أما األغلبیة الساحقة فھي ملتزمة بشكل كبیر.
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وأوضح د. عماد المصري نائب مدير مديرية الصحة في الخلیل، أن اختصاص الوزارة يكمن في الحرص على التزام المطاعم ومحالت إنتاج

األغذية، باختالف أنواعھا، بشروط النظافة والسالمة الصحیة والبیئیة، وبین أن مديرية الصحة تعمل بشكل قانوني وبالتعاون مع وحدة

الجرائم االقتصادية في النیابة، وبإسناد من الضابطة الجمركیة وجھاز الشرطة، وھي ال تغلق المطاعم والمحالت بشكل دائم، بل تغلقھا

حتى يقوم أصحابھا بتصويب ما لديھم من خلل، وقال إن الھدف النھائي للوزارة ھو األمن الغذائي والصحي للمواطن الفلسطیني.

وتحدثت أ. ھیا عابدين، عضو ھیئة التدريس في كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية في فرع الجامعة بالخلیل، عن أنظمة الجودة الخاصة

بالمطاعم، خاصة نظام الـ(HACCP) وھو نظام تحديد المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، الذي يعد جزًءا من نظام إدارة سالمة الغذاء "اآليزو"

(ISO 22000) الذي يشمل سالمة الغذاء من المزرعة إلى مائدة المستھلك.

وبینت فوائد نظام الـ(HACCP) للمطاعم ومنتجي األغذية وما يحققه من مزايا تنافسیة لتلك المؤسسات، وكیف ينعكس على رضا

المستھلكین، وتحدثت أيضا عن التفريق اإلداري والعلمي للمفاھیم التي يتم تداولھا حول سالمة األغذية، وجودة األغذية، والرقابة على

األغذية، وحماية المستھلكین.

وأضافت أن أنظمة الجودة ھذه تحفظ االتصاالت التفاعلیة بین جھات سلسلة الغذاء المتنوعة، وتقدم نظاما إداريا محكما للعمل في

المؤسسات التي تنتج األغذية وتقدمھا، وتسھم في إدارة المخاطر التي قد تتعرض لھا المؤسسة، وتدفع باتجاه التحديث والتطوير في

تلك المؤسسات.

من جانبه، تحدث مدير عام الضابطة الجمركیة أ. وائل العناتي، مطمئنا التجار والمستھلكین على حرص الجھاز على االلتزام بالقوانین

واألنظمة الفلسطینیة، وعلى احترام كرامة المواطنین والتجار.

وفي ھذا الصدد، بین العناتي أن الجھاز يضع على رأس أولوياته توطید العالقة وتكثیف التواصل مع القطاع الخاص ورجال األعمال، موضحا

ان ھدف الجھاز خلق بیئة آمنة للعمل، ومن ثم تشجیع االستثمار والنھوض باالقتصاد الوطني الفلسطیني.

وتابع "عمل الجھاز يھدف إلى ضبط الموارد المالیة ومراقبتھا، وتنفیذ قرارات مقاطعة منتجات المستوطنات، وحماية االقتصاد الوطني من

التھرب الضريبي والتسرب الجمركي"، مشیرا إلى أن نطاق عمل الجھاز يتسم بالشمولیة، حیث يتعامل مع مختلف القطاعات الصناعیة

والتجارية والتكنولوجیة، ويتعاون مع مختلف الجھات الرسمیة واألھلیة.

وأشار أ. مالك الوحیدي مسؤول وحدة الجرائم االقتصادية في نیابة الخلیل، إلى أن إذن التفتیش لألماكن والمحالت يصدر من النیابة بناء

على معلومات موثقة، وعلى ضوئه تتم المعاينة والتفتیش والبحث عن السلع والمنتجات غیر الصالحة، ويتم إتالفھا أيًضا بقرار من نیابة

الجرائم االقتصادية حسب األصول.

وتحدث الحاج يوسف مطاوع المسؤول على سلسلة مطاعم في الخلیل، مؤكدا أن المطاعم في الخلیل تفتخر بمواكبتھا التطورات

العالمیة في مجال الطبخ وتقديم الوجبات والخدمات الالزمة، وھي حريصة على االلتزام بالشروط الصحیة والبیئیة.

وقال إنھا تفتح أبوابھا للرقابة من الجھات المختصة، وتطمئن المواطنین على سالمة وصحة كل ما ينتج ويقدم في المطاعم الفلسطینیة،

مضیفا ان مطاعم الخلیل حصلت على جوائز عالمیة في مسابقات عديدة، آخرھا المسابقة التي حصلت في ازمیر إذ حازت المطاعم

الفلسطینیة ست مدالیات.

وأكد مدير عام الغرفة التجارية، المھندس طارق التمیمي، أن غرفة الخلیل عقدت عدة لقاءات مع المؤسسات المعنیة وأصحاب المطاعم

منذ بداية تطبیق ھذه اإلجراءات، بھدف مناقشتھا وإيجاد الحلول والمقترحات الالزمة، كما أنھا عقدت دورة تدريبیة بالتعاون مع المركز

الفلسطیني للسالمة المھنیة لتدريب أصحاب المطاعم على إجراءات السالمة المھنیة والصحیة الخاصة بھذه المنشآت، مؤكداً أن لھذه

المطاعم عضوية في الغرفة التجارية وأن غالبیتھا ملتزمة بتطبیق ھذه اإلجراءات.

وفي نھاية الندوة، دار نقاش شارك فیه العديد من الحضور حول المطاعم وما تقدمه من خدمات، وأجاب المتحدثون- كل حسب اختصاصه-

عن تلك المداخالت.

وأوصت الندوة الجھات المختصة بضرورة العمل على إعداد دلیل إجراءات موحد يتضمن األنظمة ومعايیر السالمة الغذائیة والتعلیمات

الصادرة عن الجھات صاحبة االختصاص، والواجب االلتزام بھا من قبل المطاعم، وأن الرقابة لیست للمحاسبة، بل لتشجیع أصحاب

المطاعم للمحافظة على الجودة والنوعیة المرتفعة من الخدمات الغذائیة والخدمات المصاحبة.


