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ترتب���ط �سالمة الغذاء مب���دى تواجد �أخطار به عند ا�ستهالكه �س���وا ًء كانت �أخطار بيولوجية
�أو كيميائي���ة �أو فيزيائية ،ونظراً لأن هذه الأخطار قد حتدث عند �أي مرحلة من مراحل �سل�سلة
الغ���ذاء (من املزرعة �إىل امل�ستهلك) لذلك ف�إنه من ال�ض���روري وجود طرق حتكم كافية عند
كل مرحل���ة من مراحل هذه ال�سل�سلة .ولهذا ينبغي الت�أكد من ت�ضافر كل اجلهات امل�شرتكة يف
مراح���ل هذه ال�سل�سلة لإنتاج غ���ذاء �صحي �آمن عن طريق تطبيق نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء
( FSMSالأيزو .)22000:2005
وقد و�ضعت ع���دة متطلبات لتو�ضيح نظام �إدارة �سالمة الغذاء على طول �سل�سلة الغذاء
التي تت�ضمن العنا�صر التالية:
•االت�صال الفعال بني اجلهات املختلفة خالل �سل�سلة الغذاء.
•�إدارة النظام الذي يحكم الأن�شطة املختلفة داخل املن�ش�أة الغذائية.
•الربامج التمهيدية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
•تطبيق العنا�صر الأ�سا�سية لنظام ها�سب.
وحيث �إن االت�صال الفع���ال بني اجلهات املختلفة خالل هذه ال�سل�سلة �ضروري للت�أكد من
حتديد الأخطار ذات ال�صلة ب�سالمة الغذاء والتحكم فيها عند كل مرحلة من املراحل ،ويكون
االت�ص���ال بني جميع اجلهات امل�شاركة �إم���ا ات�صال ت�صاعدي (من املزرع���ة �إىل امل�ستهلك) �أو
ات�صال تنازيل (من امل�ستهل���ك �إىل املزرعة) .واالت�صال بامل�ستهلكني واملوردين ب�ش�أن املخاطر
املحددة والإجراءات التحكمية �سوف ي�ساعد على تو�ضيح متطلبات املوردين وامل�ستهلكني.
وم���ن ال�ضروري �إدراك دور امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة وو�ضعها خالل �سل�سلة الغذاء للت�أكد من
االت�صال الفعال من �أجل تو�صيل منتجات غذائية �آمنة للم�ستهلك.
وتدم���ج املوا�صفة القيا�سية الدولية (�أي���زو  )22000:2005العنا�صر الأ�سا�سية لنظام حتليل
املخاط���ر ونقاط التحكم احلرجة (ها�سب) وخطوات التطبي���ق املطورة بوا�سطة جلنة الد�ستور
الغذائ���ي (الكودك�س) .وبوا�سطة املتطلبات القابلة للمراجعة ف�إنها جتمع خطة ها�سب بالربامج
التمهيدي���ة ،وتعت�ب�ر عملية حتليل املخاطر مفت���اح لنظام �إدارة �سالمة غذاء فع���ال ف�إنها ت�ساعد
يف تنظي���م املعلومات التي يحت���اج �إليها يف ت�أ�سي�س احتاد فعال لإج���راءات التحكم .وحتتاج
املوا�صف���ة القيا�سية الدولية (�أيزو  )22000:2005لتعريف وتقييم املخاطر املتوقع حدوثها يف
�سل�سلة الغذاء .
ورغبة من ال���وزارة يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت الغذائية فقد مت �إعداد هذا الكتيب
الإر�ش���ادي ليمد يد الع���ون ملنتجي ومتداويل الأغذية على تطبيق نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء
( FSMSالأيزو  )22000:2005لتوفري غذاء �صحي و�آمن.

والله ويل التوفيق
6

وكالة الوزارة للشئون البلدية
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أهداف
نظام إدارة
سالمة الغذاء

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
8

1توفري منتجات غذائية �آمنة ال حتدث �أ�ضراراً للم�ستهلك.
2يو�ضح النظام مدى مطابقة املن�ش�أة للمتطلبات الت�شريعية والتنظيمية
ذات العالقة ب�سالمة الغذاء.
3تقيي���م وحتديد متطلبات امل�ستهلك ،وتو�ضيح م���دى مطابقة املن�ش�أة
لهذه املتطلبات؛ بهدف تعزيز ر�ضاء امل�ستهلك.
4توا�ص���ل املن�ش�أة مع مورديه���ا وعمالئها وجميع وح���دات �سل�سلة
الغذاء يف كل ما يتعلق ب�سالمة الغذاء.
5الت�أكي���د على �أن املن�ش����أة ملتزمة باملطابقة مع كل م���ا تناولته �سيا�سة
�سالمة الغذاء.
6تو�ضيح مدى التزام املن�ش�أة باملطابقة مع متطلبات وحدات ال�سل�سلة
الغذائية.
 7مُيَ ِّك���ن النظ���ام املن�ش�أة م���ن احل�صول عل���ى �شهادة معتم���دة دولياً
لت�سجي���ل مطابقتها لنظام �إدارة �سالمة الغذاء ،وذلك بوا�سطة جهة
اعتماد دولية مانحة لل�شهادة.

متطلبات
نظم إدارة سالمة الغذاء
ألي مؤسسة أو منشأة
في سلسلة الغذاء

 -1نظام إدارة
سالمة الغذاء
()FSMS

حيث يحتاج �إىل ما يلي:
أوالً :متطلبات عامة:

�1 .1إن�ش���اء وتوثي���ق وتنفيذ واحلفاظ عل���ى نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء
وحتديث���ه عند الل���زوم طبقاً ملتطلب���ات املوا�صف���ة الدولية (الأيزو
.)22000:2005
2 .2تعريف جم���ال نظ���ام �إدارة �سالمة الغ���ذاء .ويحدد ه���ذا املجال
املنتجات �أو �أ�صناف املنتج وعمليات الت�صنيع ومواقع الإنتاج التي
تخ�ضع لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
3 .3الت�أك���د من �أن خماطر �سالمة الغذاء املرتبطة باملنتجات خالل جمال
9
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وضع البرامج

التصديق
على
(صالحية)
إجراءات
التحكم

تحليل
المخاطر
الخطوات
التمهيدية
للقدرة
على تحليل
المخاطر

شكل رقم ( )1نموذج لعملية األيزو 22000:2005

وضـع خطه
هــاسب

التحضيرية التشغيلية

التــطبيـــق
الرصد واإلجراءات
التصحيحية

التخطيط
لتحقيق
المنتجات
اآلمنة

التحســين
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التحــــقـق

النظام املتوقع حدوثه���ا مت تعريفها وتقييم مدى خطورتها والتحكم
فيه���ا بحيث جتع���ل املنتجات الت���ي تنتجها املن�ش����أة ال ت�ضر ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بامل�ستهلك.
4 .4والتحكم يف طرق تب���ادل املعلومات اخلا�ص���ة ب�سل�سلة الغذاء يف
كافة املو�ضوعات املتعلقة ب�سالمة و�أمان الغذاء يف مراحل ال�سل�سلة
املختلفة من املزرعة للم�ستهلك.
5 .5تبادل املعلومات املتعلقة بتطوير وتنفيذ وحتديث نظام �إدارة �سالمة
الغذاء يف جميع �أق�سام املن�ش�أة للت�أكيد على متطلبات النظام.
6 .6عمل تقييم دوري له���ذا النظام وحتديثه عند ال�ضرورة؛ للت�أكد من
�أن النظ���ام يعك�س �أن�شطة �أق�سام املن�ش����أة ،ودمج املعلومات الأكرث
حداثة عن خماطر �سالمة الغذاء اخلا�ضعة للتحكم.
وفيما يلي �شكل رقم ( )1منوذج لعملية (الأيزو )22000:2005
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ثانيًا :متطلبات التوثيق:

1 .1عام :يجب �أن ت�شمل وثائق �إدارة �سالمة الغذاء ما يلي:
�أ .بيان ُم َو َّث���ق ل�سيا�سة �سالمة الغ���ذاء باملن�ش�أة وم���ا يرتبط بهذه
ال�سيا�سة من �أهداف.
ب	.الإجراءات وال�سج�ل�ات املوثقة املطلوبة يف املوا�صفة الدولية
(الأيزو .)22000:2005
ج	.الوثائ���ق الت���ي حتتاجه���ا املن�ش����أة ل�ضم���ان التطوي���ر والتطبيق
والتحديث الفعال لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
�2 .2ضب��ط الوثائق :يجب �ضبط الوثائق املطلوب���ة لنظام �إدارة �سالمة
الغ���ذاء وال�سجالت؛ حيث تعد نوعاً خا�صاً من الوثائق التي يجب
�ضبطه���ا طبقاً للمتطلب���ات الواردة يف الفق���رة ( .)3كما يجب �أن
يت�ضمن �ضبط الوثائق �أن جميع التعديالت املقرتحة متت مراجعتها
قب���ل تطبيقها لتقدير ت�أثرياتها على �سالمة الغذاء وعائدها على نظام
�إدارة �سالم���ة الغذاء ،كذلك �إن�شاء �إج���راء ُم َو َّثق يحدد ال�ضوابط
ال�ضرورية للنقاط التالية:
�أ	.اعتماد الوثائق للمالئمة قبل �إ�صدارها.
ب .مراجعة وحتديث الوثائق عند ال�ضرورة و�إعادة اعتمادها.
12

ج	.الت�أكد من متييز التعديالت واملراجعات ال�سارية للوثائق.
د	.الت�أكد من �أن الإ�صدارات املنا�سبة للوثائق املطبقة موجودة يف
�أماكن ا�ستخدامها.
هـ	.الت�أكد من �أن الوثائق وا�ضحة ومقروءة وميكن متييزها ب�سهولة.
و� .ضمان متيي���ز الوثائق �شديدة ال�صلة باملو�ض���وع ذات امل�صدر
اخلارجي والتحكم يف �أ�سلوب توزيعها.
ز .منع اال�ستخدام غري املق�صود للوثائ���ق امللغاة واتباع �أ�سلوب
منا�سب لتمييزها يف حالة احلاجة لالحتفاظ بها لأي �سبب.
�3 .3ضبط ال�سجالت:
�أ .يج���ب �إن�شاء ال�سجالت واملحافظة عليها؛ لتقدمي الربهان على
املطابق���ة للمتطلبات ،والت�شغي���ل الفعال لنظ���ام �إدارة �سالمة
الغذاء.
ب� .أن تظــ���ل ال�سجــ�ل�ات وا�ضحــ���ة ومقــروءة و�سهل���ة التمييز
واال�سرتجاع.
ج .يج���ب �إن�شاء �إج���راء ُم َو َّثق لتحديد ال�ضواب���ط الالزمة لتمييز
وتخزي���ن وحماي���ة وا�سرتجاع وف�ت�رة احلف���ظ والتخل�ص من
ال�سجالت.
13
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.2
مسئوليات
اإلدارة
أوال ً  :إلتزام اإلدارة

يجب على الإدارة العليا �أن تربهن على التزامها بتطوير (بناء �أو �إن�شاء)
وتطبيق نظام �إدارة �سالمة الغذاء والتح�سني امل�ستمر لفاعليته عن طريق
ما يلي:
�أ .تو�ضيح �أن �سالمة الغذاء تقع �ضمن �أهداف عمل املن�ش�أة.
ب .تبليغ املن�ش�أة مبدى �أهمية التوافق مع متطلبات املوا�صفة القيا�سية
الدولي���ة (الأي���زو  )22000:2005و�أي متطلب���ات تنظيمية �أو
ت�شريعية �إ�ضافة �إىل متطلبات العمالء املتعلقة ب�سالمة الغذاء.
ج .و�ضع �سيا�سة ل�سالمة الغذاء.
د .تنفيذ مراجعات الإدارة.
هـ	.الت�أكد من توافر املوارد.
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ثانيًا  :وضع سياسة سالمة الغذاء

يجب على الإدارة العلي���ا حتديد وتوثيق وتبليغ �سيا�ستها ل�سالمة الغذاء
والت�أكد من �أن �سيا�سة �سالمة الغذاء:
�أ .منا�سبة للدور الذي تقوم به املن�ش�أة يف �سل�سلة الغذاء.
ب .تتطابق مع كل من املتطلب���ات الت�شريعية والتنظيمية ومتطلبات
�سالمة الغذاء املتفق عليها ب�شكل متبادل مع العمالء.
ج .معلن���ة ومطبقة وحمافظ عليها من جمي���ع امل�ستويات (�أي من
العامل �إىل املدير) باملن�ش�أة.
د .يتم مراجعتها دورياً ال�ستمرارية مالئمتها.
هـ .هـ .كافية لالت�صال التخاطبي.
و .مدعمة ب�أهداف ميكن قيا�سها.
ثالثًا  :التخطيط لنظام إدارة سالمة الغذاء

على الإدارة العليا الت�أكد من:
�أ� .أن عملي���ة التخطي���ط التي اتبع���ت لو�ضع نظ���ام �إدارة �سالمة
الغذاء قد ا�ستوفت جميع متطلبات املوا�صفة الدولية (الأيزو
15
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 )22000:2005التي �سبق ذكره���ا (متطلبات عامة) متفقة مع
�أهداف املن�ش�أة التي تدعم �سالمة الغذاء .
ب� .أن وحدة نظ���ام �إدارة �سالمة الغ���ذاء �ستظل حمفوظة عندما
تخطط وتطبق �أي تعديالت يف نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
وفيما يلي �شكل رقم ( )2يو�ضح النظام

األيــزو 22000:2005

ج
رام ة
ي
د
الب هي
م
الت

خــ
ه ـــــ
ــاسـ طة
ـ
ب

شكل رقم ( )2نـظـام إدارة سـالمـة الغــذاء (  ) FSMSوفـق
( األيــزو ) 22000:2005
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رابعًا  :المسئوليات والصالحيات:

يجب على الإدارة العليا للمن�ش�أة الت�أكد من �أن امل�سئوليات وال�صالحيات
مت حتديده���ا و�إعالنها داخ���ل املن�ش�أة ل�ضمان فعالي���ة الت�شغيل واملحافظة
على نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء ،و�أن جمي���ع الأ�شخا�ص داخل املن�ش�أة
م�سئول�ي�ن عن تبليغ �أي���ة م�شكلة بنظام �إدارة �سالم���ة الغذاء ل�شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص حمددين لهذه املهمة ،كذل���ك يجب حتديد الأ�شخا�ص ذوي
امل�سئوليات وال�صالحيات لبدء ت�سجيل الإجراءات.
خامسًا  :تعين قائد فريق سالمة الغذاء

يج���ب عل���ى الإدارة العليا �أن تعني قائ���داً لفريق �سالم���ة الغذاء يتوىل
امل�سئوليات وال�صالحيات الآتية بغ�ض النظر عن م�سئولياته الأخرى:
�أ� .إدارة فريق �سالمة الغذاء وتنظيم عمله.
ب� .ضم���ان ا�ستيفاء املتطلبات التدريبي���ة والتعليمية لأع�ضاء فريق
�سالمة الغذاء.
ج	.الت�أك���د م���ن �أن نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء مت و�ضع���ه وتطبيقه
وحمافظ عليه ومت حتديثه.
د .رفع التقارير للإدارة العلي���ا التي تو�ضح مدى كفاءة ومالءمة
نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
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هـ .من املمك���ن �أن تت�ضم���ن م�سئوليات قائد فري���ق �سالمة الغذاء
االت�ص���ال املتبادل مع �أطراف خارجية ب�ش����أن ق�ضايا ذات �صلة
بنظام �إدارة �سالمة الغذاء .
سادسًا  :اإلتـصال

يوجد نوعان من االت�صال (ات�صال خارجي – ات�صال داخلي):
�أ .االت�صال اخلارجي
وهو عب���ارة عن التوا�صل ب�ي�ن املن�ش�أة وبني جمي���ع امل�شاركني ب�سل�سلة
الغذاء عن طريق تب���ادل املعلومات فيما يتعلق ب�سالمة الغذاء ،ول�ضمان
توفر املعلومات الكافية بني جمي���ع امل�شاركني ب�سل�سلة الغذاء ف�إنه يجب
على املن�ش�أة �إن�شاء وتطبيق واحلفاظ على اال�ستعدادات الفعالة للتوا�صل
مع كل من:
•املوردين واملقاولني.
•العمالء �أو امل�ستهلكني وخا�صة فيما يتعلق مبعلومات عن املنتج
مثل (�إر�ش���ادات اال�ستخ���دام – متطلب���ات التخزين – فرتة
احلفظ املنا�سبة) �أو حتقيقات �أو عقود �أو طلبات وت�شمل طلبات
التعديل �أو التح�سني وتعليقات العمالء مبا فيها ال�شكاوى.
18

•ال�سلطات الت�شريعية والتنظيمية.
•�أي من�ش����أة �أخرى لها ت�أثري على �أو �سوف تت�أثر بفعالية وحتديث
نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
مثل ه���ذا االت�صال ميد باملعلوم���ات عن �سمات �سالم���ة الغذاء ملنتجات
املن�ش�أة التي من املمكن �أن تكون ذات �صلة وثيقة مبن�ش�آت �أخرى ب�سل�سلة
الغذاء  .وه���ذه ت�ستعمل خا�صة يف التعرف على خماطر �سالمة الغذاء
الت���ي حتتاج لل�سيطرة عليها من قبل املن�ش����آت الأخرى ب�سل�سلة الغذاء .
ويجب احلفاظ على �سجالت االت�صاالت.
كم���ا يجب �أن تحُ َ���دَّ د م�سئولي���ة و�سلطة العامل���ون املعنيون جتاه
تو�صي���ل �أي معلومات تتعلق ب�سالمة الغذاء خارجياً .كما يجب
�أن ت�ضاف املعلومات املتح�صل عليها من خالل االت�صال اخلارجي
�إىل النظ���ام كم�ساهمة يف حتديث���ة وا�ستخدامها كمدخالت يف
مراجعات الإدارة.
وال�شكل التايل يو�ض���ح املعلومات الأ�سا�سية التي يجب �أن تت�ضمنها كل
مرحلة من مراحل ال�سل�سلة الغذائية (من املزرعة �إىل املائدة):
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املائدة
ا�ستخدام القواعد الأ�سا�سية
الأربعة ل�سالمة الغذاء
التنظيف
الطبخ
الف�صل
التربيد
جتارة التجزءة
املطابقة لال�شرتاطات
ال�صحية

النقل
ا�ستخدام و�سائل نقل
نظيفة و�صيانتها خا�صة
املربدة منها
الت�صنيع
مراقبة نقاط التحكم
احلرجة

املزرعة
ا�ستخدام املمار�سات
الزراعية اجليدة

شكل رقم ( )3من المزرعة إلى المائدة

ب .االت�صال الداخلي
يجب عل���ى املن�ش�أة �أن ت�ؤ�س����س وتطبق وحتتفظ باال�ستع���دادات الفعالة
لالت�ص���ال مع �أف���راد لديهم مو�ضوعات ذات ت�أثري عل���ى �سالمة الغذاء.
ول�ضم���ان ا�ستمرار فعالي���ة نظام �إدارة �سالمة الغ���ذاء ،يجب �أن ت�ضمن
املن�ش����أة �إطالع فريق �سالمة الغ���ذاء يف الوقت املنا�سب على التغيريات
والتي تت�ضمن ،النقاط التالية ،ولكن غري حم�صورة فيها:
�أ	.املنتجات �أو املنتجات اجلديدة.
ب	.املواد اخلام واملكونات واخلدمات.
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ج .نظام الإنتاج واملعدات امل�ستخدمة.
د� .صاالت الإنتاج و�أماكن املعدات والبيئة املحيطة.
هـ .هـ .برامج التنظيف والتعقيم.
و� .أنظمة التغليف والتخزين والتوزيع.
ز .م�ستويات ت�أهيل الأ�شخا�ص وتوزيع ال�صالحيات وال�سلطات.
ح	.املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية.
ط	.املعلومات املتعلقة بالأخطار التى تهدد �سالمة الغذاء و�ضوابط
ال�سيطرة عليها.
ي .متطلب���ات العمالء والقطاع���ات و�أي متطلبات �أخرى تالحظها
املن�ش�أة.
ك	.ا�ستف�سارات من �أي جهة خارجية مهتمة باملن�ش�أة.
ل	.ال�شكاوى الدالة على وجود خماطر �سالمة الغذاء باملنتج.
م� .أي ظروف �أخرى ذات ت�أثري على �سالمة الغذاء .
كما يج���ب على فريق �سالمة الغ���ذاء الت�أكد من �أن ه���ذه املعلومات مت
�إ�ضافته���ا عن���د حتديث نظ���ام �إدارة �سالمة الغ���ذاء� .أم���ا الإدارة العليا
فعليه���ا �أن تت�أكد �أن املعلومات وثيق���ة ال�صلة �ضمن مدخالت مراجعات
الإدارة.
21
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سابعًا  :االستعداد واالستجابة للطوارئ :

يج���ب �أن تق���وم الإدارة العلي���ا بو�ض���ع وتطبي���ق وتوثي���ق واالحتفاظ
ب�إجراءات �إدارة احلاالت الطارئة واحلوادث املحتملة التي لها ت�أثري على
�سالمة الغذاء وذات العالقة بدور املن�ش�أة يف ال�سل�سلة الغذائية.
ثامنًا  :مراجعة اإلدارة :

يج���ب على الإدارة العليا �أن تراجع نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء باملن�ش�أة
على ف�ت�رات خمطط لها م�سبق���اً؛ ل�ضمان ا�ستمراري���ة املالءمة والكفاية
والفاعلي���ة .ويج���ب �أن ت�شمل ه���ذه املراجع���ة تقييم فر����ص التح�سني
واحلاجة لتغيري نظام �إدارة �سالمة الغذاء مت�ضمنا �سيا�سة �سالمة الغذاء.
كما يجب املحافظة على �سجالت مراجعة الإدارة.
 .1مدخالت املراجعة:
تت�ضمن مدخالت مراجعة الإدارة معلومات على ما يلي ،مع الأخذ يف
االعتبار �أنها غري حم�صورة فقط يف هذه املعلومات:
�أ .متابعة الإجراءات التي نتجت عن مراجعات الإدارة ال�سابقة.
ب .حتليل النتائج التى مت احل�صول عليها من عمليات التحقق.
ج	.الظروف املتغرية التى قد ت�ؤثر على �سالمة الغذاء.
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د .حاالت الطوارئ واحلوادث و�سحب املنتج.
هـ .هـ .نتائج مراجعة عمليات حتديث النظام.
و .مراجعة �أن�شطة االت�صاالت مبا فيها �آراء العمالء.
ز	.املراجعات اخلارجية �أو التفتي�ش .
 .2خمرجات املراجعة:
يجب �أن تت�ضمن خمرج���ات مراجعة الإدارة الق���رارات والإجراءات
املتعلقة مبا يلي:
�أ� .ضمان �سالمة الغذاء.
ب .حت�سني كفاءة نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
ج	.املوارد املطلوبة.
د .مراجع���ة �سيا�س���ة �سالم���ة الغذاء للمن�ش����أة وما يرتب���ط بها من
�أهداف.
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.3
إدارة الموارد
 .1توفير الموارد

يجب �أن تقوم املن�ش����أة بتوفري املوارد الكافية لت�أ�سي����س وتطبيق و�صيانة
وحتدي���ث نظ���ام �إدارة �سالمة الغ���ذاء ومن �أهم هذه امل���وارد (املوارد
الب�شرية – البنية التحتية – بيئة العمل).
 .2الموارد البشرية:

24

يجب �أن يكون فريق �سالمة الغ���ذاء وباقي الأفراد القائمني ب�أعمال ت�ؤثر
على �سالمة الغذاء ذوي كفاءة ،كما يجب �أن يكونوا م�ؤهلني ومتدربني
وذوي مهارات وخربات منا�سبة .كما ميكن التعاقد مع خرباء من خارج
املن�ش����أة لتطوير وتطبيق وت�شغيل وتقييم نظ���ام �إدارة �سالمة الغذاء ،مع
االحتف���اظ بالعقود �أو االتفاقية التي حتدد م�سئوليات و�صالحيات ه�ؤالء
اخلرباء اخلارجيني.
كم��ا يجب على امل�سئول�ين عن املن�ش�أة القيام مبا يل��ي ،لرفع كفاءة
وتوعية وتدريب املوارد الب�شرية:
�أ .حتدي���د طبيع���ة الت�أهي���ل ال�ض���روري للأ�شخا�ص الذي���ن ت�ؤثر
�أن�شطتهم على �سالمة الغذاء.

ب .توف�ي�ر التدريب �أو اتخاذ �أفعال �أخرى م���ن �ش�أنها �ضمان ت�أهيل
الأ�شخا�ص بامل�ستوى املطلوب.
ج	.الت�أك���د من �أن الأ�شخا�ص امل�سئولني ع���ن املراقبة والإجراءات
الت�صحيحية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء مدربون.
د .تقييم عملية التطبيق والفاعلية ملا �سبق فعله يف (�أ – ب – ج)،
هـ	.الت�أك���د من �أن الأف���راد تدرك �أهميتهم و�أهمي���ة �أن�شطتهم التي
ت�ساهم يف حتقيق �سالمة الغذاء.
و	.الت�أك���د من �أن املتطلبات اخلا�ص���ة باالت�صال الفعال مفهومة من
قبل جميع الأفراد ذوي الأن�شطة امل�ؤثرة على �سالمة الغذاء،
ز	.املحافظ���ة على ال�سج�ل�ات املنا�سبة للتدري���ب والأفعال التي
ذكرت �سابقاً يف (ب،ج) .
 .3البنية التحتية:

يج���ب عل���ى املن�ش����أة �أن توفر امل���وارد لإن�ش���اء و�صيانة البني���ة التحتية
الالزم���ة لتطبي���ق متطلبات ه���ذه املوا�صف���ة القيا�سية الدولي���ة (الأيزو
.)22000:2005
 .4بيئة العمل:

يج���ب على املن�ش����أة �أن توفر املوارد لإن�شاء و�صيان���ة بيئة العمل الالزمة
لتطبيق متطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو .)22000:2005
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.4
التخطيط لتحقيق
منتجات آمنة

يجب على املن�ش�أة �أن تخطط وتطور العمليات الالزمة لتحقيق منتجات
�آمن���ة .كما ينبغي على املن�ش����أة تطبيق وت�شغيل و�ضم���ان فعالية الأن�شطة
املخططة و�أي تغيريات بتلك الأن�شطة .ويت�ضمن هذا الربامج التح�ضريية
والربامج التح�ضريية للت�شغيل و�/أو خطة ها�سب.
أوالً :البرامج التمهيدية :

من ال�ض���روري �أن تُن�شئ وتطبق املن�ش�أة برام���ج التح�ضريية لنظام �إدارة
�سالمة الغذاء واحلفاظ عليها؛ للم�ساعدة يف ال�سيطرة على:
�أ� .إمكاني���ة تقدمي خطر يهدد �سالمة الغ���ذاء للمنتج من خالل بيئة
الإنتاج.
ب	.التلوث البيولوجي والكيميائي والفيزيائي للمنتج �أو للمنتجات
مبا يف ذلك التلوث اخللطي بني املنتجات.
ج .م�ستويات التلوث يف املنتج وبيئة الإنتاج.
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ومن �أهم خ�صائ�ص الربامج التمهيدية ما يلي:
1 .1تكون مالئم���ة ملتطلبات امل�ؤ�س�سة �أواملن�ش����أة من منظور �سالمة
الغذاء.
2 .2تكون مالئمة حلجم ونوع عملية الإنتاج ومنا�سبة لطبيعة املنتج
الذي يتم ت�صنيعه �أو تداوله.
3 .3تكون مطبقة عرب نظام الإنتاج بالكامل� ،إما كربامج قابلة للتطبيق
على جميع خط���وط الإنتاج �أَو كربامج قابلة للتطبيق �إىل منتج
معني �أَو خط ت�شغيل معني.
4 .4يتم املوافقة عليها من قبل فريق �سالمة الغذاء .
مالحظ��ة :ينبغ���ي للم�ؤ�س�س���ة �أواملن�ش�أة حتدي���د املتطلب���ات الت�شريعية
والتنظيمي���ة املتعلقة بالنق���اط �سالفة الذك���ر .كما يجب على
املن�ش�أة عندما تختار و�/أو تُن�شئ الربامج التح�ضريية �أن ت�ضع
يف اعتبارها ا�ستخ���دام املعلومات املالئم���ة (مثل املتطلبات
الت�شريعية والتنظيمية ،متطلبات العمالء ،الأدلة املعرتف بها،
مبادئ ورموز املمار�سات للجنة د�ستور الغذاء واملوا�صفات
القيا�سية الوطنية والدولية).
27

تطبيق نظام إدارة سالمة الغذاء في المنشآت الغذائية

يج��ب على امل�سئولني عن امل�ؤ�س�س��ة �أو املن�ش�أة �أن ت�ضع يف االعتبار ما
يلي عندما ت�صدر هذه الربامج :
1 .1املوقع وامل�ساحة.
2 .2املنطقة املحيطة بامل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة.
3 .3املبنى وت�صميمه ومكوناته.
4 .4برامج التنظيف والتعقيم.
5 .5برامج ال�صيانة للأالت واملعدات.
6 .6برامج مكافحة الآفات.
7 .7نظافة �صحة و�سالمة العاملني.
8 .8التخل�ص الآمن من النفايات.
9 .9التدريب.
�1010إجراءات ملنع التلوث اخللطي.
�1111إدارة امل���واد التي يتم �شرا�ؤها (مثل امل���واد اخلام ،املكونات،
الكيماويات وم���واد التعبئ���ة والتغليف �أو الإم���دادات (مثل
اله���واء – املي���اه – البخار – الثلج) وت���داول املنتجات (مثل
التخزين والنقل).
�1212أي ا�شرتاطات �أخرى تتعلق بهذا الأمر.
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و�سنتناول متطلبات بع�ض النقاط بالتف�صيل :
 .1املوقع وامل�ساحة :
يج���ب �أن يكون بعيداً عن �أي من�ش����أة �صناعية يكون لها ت�أثري �سلبي على
البيئ���ة بحيث يك���ون يف منطقة غري معر�ضة ب�شكل مبا�ش���ر �أو غري مبا�شر
لأي م�ص���در من م�صادر التلوث ،و�أال يت�سب���ب يف �أي �ضرر للمن�ش�آت
املجاورة ،ويجب �أن تكون امل�ساحة منا�سبة حلجم العمل.
 .2املنطقة املحيطة بامل�ؤ�س�سة �أو باملن�ش�أة:
يج���ب �أن تخل���و املنطقة املحيط���ة بامل�ؤ�س�س���ة �أو باملن�ش�أة م���ن املخلفات
والف�ضالت والأع�شاب واحل�شائ�ش واملياه الراكدة و�أي م�صدر للتلوث
�أو للروائح كريهة.

وضع صحيح

وضع غير صحيح
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 .3املباين:
 .1 .3داخل املبنى:
•تواف���ر ع���دد كاف م���ن وحدات غ�س���ل الأيدي الت���ي ال تفتح
بالأيدي ،ومزودة بخط���وط �صرف مبحاب�س ،وتوافر ال�صابون
واملطهرات و�أدوات جتفيف الأيدي.
•�صيان���ة اجل���دران والأ�سق���ف والأر�ضيات دوري���اً ،واملجهزة
طبقاً للتعليمات والت�شريعات املعمول بها ،والت�أكد من �إحكام
اللحام يف �أماك���ن االت�ص���ال والأركان والزوايا بحيث تكون
مقعرة ال�شكل.

وضع صحيح

وضع غير صحيح

• ميل الأر�ضيات يكون كافياً ل�صرف املياه وعدم وجود جتميع
لل�سوائل وتكون ن�سبة امليل (.)%1
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•الأبواب وال�شبابي���ك منا�سبة ومزودة ب�سل���ك معدين وبحالة
جيدة.

•يجب �أن تك���ون الإ�ضاءة كافية يف �أماك���ن العمل وخا�صة يف
�أماكن الفح�ص ،وتكون �شدة الإ�ضاءة كما يلي:
�أ 110 .لك����س (� 110شمعة) يف حجرات التربيد وخمازن
الأغذية اجلافة و�أثناء التنظيف والتطهري.
ب 220 .لك����س (� 220شمع���ة) يف �أماك���ن تق���دمي الغ���ذاء
والبوفيهات املفتوحة و�أماكن تقدمي ال�سلطات ويف �أماكن
عر�ض وبي���ع الأغذية الطازجة واملعلب���ة وداخل املعدات
مثل وحدات التربيد املوجودة �أ�سفل الرتابيزات ومناطق
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غ�سل الأيدي وغ�سل الأدوات وتخزين املعدات والأواين
ودورات املياه.
ج 540 .لك�س (� 540شمع���ة ) يف �أماكن التعامل مع الأغذية
والأواين واملعدات والأدوات ،خ�صو�صا الآالت احلادة
مثل ال�سكاكني واملنا�شري ومعدات الطحن والفرم ،حيث
يجب �أن ت�أخذ �سالمة العاملني فى االعتبار.
•ت�صنع م�صابيح الإ�ضاءة من مواد غري قابلة لالنفجار �أو الك�سر
وتكون مغطاة با�ستمرار.
•وج���ود تهوية كافية ملن���ع جتمع �أو تكثيف البخ���ار ب�صوره غري
مقبولة ،ومن���ع تراكم الأترب���ة ،مع مراعاة �صيان���ة املر�شحات
وتنظيفها.
•ت�صمي���م مناطق ال�ص���رف بحيث ال يوجد تداخ���ل بني �صرف
النفايات و�أي نظام �صرف �آخر ،واحلر�ص على �أال متر موا�سري
ال�صرف فوق منطقة الإنتاج؛ ملنع التلوث.
•احلر�ص عل���ى التميي���ز ب�ي�ن الأدوات واملع���دات واحلاويات
والأوعية للمواد ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي عن الأخرى غري
ال�صاحلة لال�سته�ل�اك مع احلر�ص على تفريغ حاويات النفايات
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وغ�سلها وتطهريها ب�صفه دورية ،والتخل�ص من هذه النفايات
بطريقة �صحية.
 .2 .3الأماكن ال�صحية:
�أ� .أماكن العاملني:
•حتت���وي دورات املياه عل���ى مياه جارية �ساخن���ة وباردة,
�صاب���ون� ,أدوات جتفيف الأيدي ،وحاوي���ات النفايات.
والبد من وجود مل�صقات �إر�شادية لغ�سل الأيدي.
•تهوي���ة دورات املياه وحجرات الطع���ام وحجرات تغيري
املالب����س ب�شكل كاف ،م���ع احلر�ص عل���ى وجود �صرف
بالأر�ضي���ات ومتابع���ة �صيانت���ه با�ستمرار حت���ى ال ي�صبح
م�صدراً للتلوث.
ب� .أماكن �أدوات التنظيف والأدوات ال�صحية:
•يجب �أن حتت���وي �أماكن غ�سل املع���دات والأدوات على
االحتياج���ات الالزمة كما حتتوي عل���ى م�صدر مياه �آمن،
وتكون هذه الأماكن منف�صلة عن �أماكن التخزين والتعبئة
والتغليف للأغذية.
•ت�صميم و�صيانة �أدوات التنظي���ف والتطهري طبقاً للغر�ض
من ا�ستخدامها.
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 .3 .3م�صدر املياه :
•حتلي���ل املياه والثل���ج والبخ���ار ب�صفة م�ستم���رة؛ للت�أكد من
�صالحيتها طبقاً للموا�صفات املعمول بها.
•متابعة مياه الغالي���ات و�أي مياه معاجلة كيميائياً ،و�أن حتتوي
�سجالت املعاملة على معلومات مف�صلة.
•ت�صميم نظام الإمداد باملياه بحيث:
�أ	.ال يوجد تداخل �أو ات�صال بني م�صادر املياه ال�صاحلة وغري
ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي.
ب� .أن يكون من ال�سهل �إجراء �صيانة
جلمي���ع املوا�س�ي�ر واملحاب�س؛
ل�ضمان ع���دم حدوث ارجتاع
للمياه.
ج� .أن يكون حج���م ودرجة حرارة
و�ضغ���ط املي���اه كافي���اً الحتياج���ات
الت�صنيع و�إجراءات اال�شرتاطات ال�صحية.
د� .أن يتم معاجلة املياه املعاد تدويرها.
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 .4برامج التنظيف والتعقيم
•االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية

•االهتمام بنظافة الآالت واملعدات

•االهتمام بنظافة اجلدران والأر�ضيات

•االهتم��ام بنظاف��ة الأ�سط��ح
املالم�سة للأغذية
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 .5برامج �صيانة الآالت واملعدات
•يت���م ت�صميم وتركي���ب وحتميل املع���دات والأدوات امل�ستخدمة
بطريقة مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية ومفاهيم �سالمة الغذاء.
•توافر معدات ل�سحب الأبخرة املكثفة كلما �أمكن ذلك.
•يجب التميي���ز بو�ضوح ب�ي�ن الأدوات واحلاوي���ات امل�ستخدمة
لت���داول امل���واد الغذائية الت���ي ت�ستخدم يف ت���داول املواد غري
الغذائية.
•توف�ي�ر برام���ج ال�صيانة الوقائي���ة الفعالة التي حتت���وي على قائمة
باملعدات والإجراءات والوثائق.
•يج���ب معايرة املعدات و�أجهزة التحك���م التي ت�ؤثر على �سالمة
الغذاء.
•كما يجب احلفاظ على مر�شحات املياه بحيث تعمل بفاعلية ويتم
�صيانتها دورياً ب�صورة �صحية .ويف حالة وجود خزانات للمياه
ينبغي تنظيفها وتطهريها و�صيانتها ب�صفة م�ستمرة.
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 .6برامج مكافحة الآفات
•البد من وجود برنامج ُم ّو َّثق ملكافحة الآفات
والذي يجب �أن ي�شتم���ل على امل�سئوليات
وقائم���ة الكيماوي���ات واملبي���دات وخرائط
املكافحة ودورية الفح�ص.
•توف�ي�ر �أجهزة املكافح���ة ب�صورة منا�سبة وكافي���ة خارج وداخل
املن�ش�أة.
• يجب عم���ل �صيانة دوري���ة منا�سبة لأجهزة
املكافحة.
•يج���ب و�ضع �إج���راءات ت�صحيحي���ة كاملة
وموثقة.
� .7صحة و�سالمة العاملني
•البد م���ن وجود �سيا�س���ة للممار�سات ال�صحية اجلي���دة على �أن
يت���م تدعيمها بوا�سطة الإدارة (مثل ارتداء الزي اخلا�ص باملن�ش�أة
وقفازات الأيدي و�أغطية الر�أ�س).
•تطبي���ق �سيا�س���ة املن�ش����أة يف املمار�س���ات ال�صحي���ة اجليدة على
الزائرين مهما كانت �صفاتهم.
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•وج���ود �سيا�سة للتعامل مع العامل�ي�ن امل�صابني بالأمرا�ض املعدية
والتي ميكن �أن تنتقل عن طريق الغذاء حيث يتم ا�ستبعادهم عن
تداول الغذاء حلني الت�أكد من �شفائهم و�سالمتهم.
•الت�أكد من تطبيق �سيا�سة املن�ش�أة يف ا�ستبعاد العاملني الذين لديهم
جروح مك�شوفة ع���ن مناطق تداول الغذاء ما مل يتم تغطية هذه
اجل���روح ب�أ�شرطة ال�صقة .والت�أكد من تطهري الأدوات واملعدات
�إذا مت تالم�سها مع اجلروح �أو البثور.
 .8التخل�ص الآمن من النفايات
•�صيانة و�سائل �صرف املخلفات ملنع تلوث املنتج �أو املواد اخلام.
•�صيانة نظام التدفق للنفاي���ات؛ ملنع التلوث الفيزيائي عن طريق
الرائحة ويتم معاملة النفايات وتوثيق كل الإجراءات.
•البد من تعري���ف احلاويات امل�ستخدمة يف ت���داول الأغذية مثل
املواد اخلام ,املنتج النهائي وحاويات خملفات الغذاء والنفايات
بالطرق التالية:
9 9التكويد اللوين �أو بطاقات التعريف ملنع حدوث التلوث.
9 9ال�صيانة والتفريغ والتنظيف والتطهري كلما �أمكن على فرتات
متتابعة.
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•كما يجب �صيانة وتفريغ وتنظيف وتطهري حاويات جتميع النفايات
املركزية املوجودة خارج املن�ش�أة على فرتات متتابعة.
 .9التدريب
•تدريب جمي���ع العاملني عل���ى النظاف���ة ال�شخ�صي���ة والتداول
ال�صحي للغذاء.
•تدريب العاملني على نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
•تدريب العاملني على �صيانة ومعايرة الأجهزة والتحكم فيها.
•تدري���ب العاملني على برامج اال�شرتاطات ال�صحية وفهم مبادئ
وفاعلية التنظيف والتطهري.
•تدريب العامل�ي�ن دورياً لتحديث معلوماتهم ع���ن التكنولوجيا
اجلديدة ونظم �سالمة الغذاء.
� .10إجراءات ملنع التلوث اخللطي
يح���دث التلوث اخللطي عندما تنتقل امليكروب���ات والكيماويات واملواد
الغريبة ب���دون ق�صد من غذاء �أو �سطح �إىل �آخ���ر؛ لذلك يجب عمل ما
يلي:
•حتديد �سري العمال يف امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�آه.
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•حتدي���د م�سار �أو تدف���ق املواد اخلام واخلط���وات الت�صنيعية لكل
منتج.
•ع���دم ا�ستخ���دام الأدوات واملع���دات ملنتج�ي�ن خمتلفني مثل
اخل�ضروات �أو الأ�سماك واللحوم .
ثانيًا  :الخطوات التمهيدية لتحليل المخاطر

يج���ب �أن يتم جمع وحفظ وحتديث وتوثيق جمي���ع املعلومات املطلوبة
لعم���ل حتليل املخاط���ر كما يف ال�شكل رقم ( ،)4يج���ب االحتفاظ بهذه
ال�سج�ل�ات .ولتحليل املخاطر التي يتعر�ض لها الغ���ذاء البد من �إجراء
اخلطوات التالية:
 .1تكوين فريق �سالمة الغذاء :
يجب �أن يتم ت�شكيل فريق �سالمة الغذاء من �أق�سام خمتلفة يف امل�ؤ�س�سة
�أو املن�ش����أة وميتلكون مهارات وخ�ب�رات متنوعة لتطوي���ر وتطبيق نظام
�إدارة �سالم���ة الغذاء .كما يجب االحتفاظ بالوثائ���ق التي تثبت امتالك
�أع�ضاء فريق �سالمة الغذاء للمه���ارات واخلربات املطلوبة مثل �شهادات
اخلربات ال�سابقة �أو التدريب يف �أحد جماالت �سالمة الغذاء.
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 .2حتديد خ�صائ�ص املنتج:
�أ .املواد اخلام واملكونات واملواد التي تالم�س املنتج
يجب �أن يتم و�ص���ف جميع املواد اخلام واملكونات واملواد التى تالم�س
املنتج فى وثائق حتى ميكن �إجراء حتليل املخاطر ،وتت�ضمن ما يلى:
�أ	.اخل�صائ�ص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية.
ب .تركي���ب املكون���ات امل�صاغ���ة مت�ضمن���ة امل���واد امل�ضاف���ة
وم�ساعدات العملية الت�صنيعية.
ج .بلد املن�ش�أ.
د .طريقة الإنتاج.
هـ	.التغليف وطريقة التوزيع.
و .ظروف التخزين وفرتة ال�صالحية.
ز	.الإعداد و�/أو التداول قبل الإ�ستهالك �أو الت�صنيع.
ح .معاي�ي�ر القب���ول املتعلقة ب�سالم���ة الغ���ذاء �أو املوا�صفات
للمكونات وامل���واد امل�شرتاة املالئمة لال�ستخدام املق�صود
منها.
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كما يج���ب على امل�سئولني ع���ن امل�ؤ�س�س���ة �أو املن�ش�أة حتدي���د متطلبات
�سالمة الغ���ذاء الت�شريعية والتنظيمية فيما يتعلق بكل ما �سبق .كما يجب
االحتفاظ بهذا التو�صيف وحتديثه عند ال�ضرورة.
ب .خ�صائ�ص املنتج النهائي
يجب �أن تو�صف خ�صائ�ص املنتج النهائي يف الوثائق؛ حتى ميكن �إجراء
حتليل املخاطر ،مت�ضمنة املعلومات التالية :
�أ	.ا�سم املنتج.
ب .مكوناته.
ج	.اخلوا����ص البيولوجي���ة  ،الكيميائي���ة والفيزيائي���ة املتعلقة
ب�سالمته.
د .فرتة ال�صالحية وظروف التخزين.
ه	.التعبئة.
و	.التعليمات املطبوعة على الغالف “رقعة التعريف اخلا�صة
باملنتج املتعلقة ب�سالمة الغذاء” والتعليمات اخلا�صة بكيفية
التعامل والتح�ضري واال�ستخدام.
ز .طريقة التوزيع والنقل.
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يجب على امل�سئولني عن امل�ؤ�س�س���ة �أو املن�ش�أة �أن حتدد متطلبات �سالمة
الغذاء الت�شريعية والتنظيمية فيما يتعلق بكل ما �سبق .كما يجب االحتفاظ
بهذا التو�صيف وتوثيقه وحتديثه عند ال�ضرورة.
� .3أ�سلوب وطريقة ا�ستخدام املنتج
يج���ب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أ�سلوب اال�ستخدام والطريقة املتو ّقعة �إىل
حد ما لتداول املنت���ج النهائي ،و�أي �إ�ساءة ا�ستعمال للمنتج �سواء كانت
مق�ص���ودة �أو غري مق�ص���ودة متو ّقعة �إىل حد ما ،كم���ا يجب �أن تو�صف
يف الوثائ���ق للدرجة التي متكن من �إج���راء حتليل املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل
حتدي���د جمموعات امل�ستخدمني �أو امل�ستهلك�ي�ن لكل منتج مع الأخذ يف
االعتب���ار املجموع���ات ذات االحتياجات اخلا�ص���ة (امل�سنني – احلوامل
– الأطفال – مر�ضى ال�سكر � ...إلخ) الذين ميكن �أن يت�أثروا �أكرث من
غريه���م مبنتجات حمددة .كما يجب االحتفاظ بهذا التو�صيف وحتديثه
عند ال�ضرورة.
 .4خرائط التدفق وخطوات الت�صنيع و�إجراءات التحكم:
�أ .خرائط التدفق :
يج���ب �أن تعد خرائط تدف���ق العمليات الت�صنيعي���ة للمنتجات واملراحل
املختلف���ة بالعملي���ة الت�صنيعية والت���ي تندرج �ضمن نظ���ام �إدارة �سالمة
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الغ���ذاء ،كم���ا يجب �أن توف���ر خرائط التدف���ق قاع���دة لتقييم احلدوث
املحتمل ،زيادة �أو �إدخ���ال خماطر �سالمة الغذاء .وتكون هذه اخلرائط
وا�ضحة ودقيقة ومف�صلة بطريقة كافية  ،وتت�ضمن ما يلي:
�أ .خط���وات عملي���ة الت�صني���ع وترتيب حدوثه���ا والتداخل
املوجود بينها �أثناء الت�شغيل.
ب� .أي عمليات تتم خارج حدود امل�صنع.
ج .مكان دخول امل���واد اخلام واملكونات واملنتجات الو�سيطة
يف منظومة عملية الإنتاج.
د .مكان دخول املنتج املراد �إعادة ت�صنيعه.
هـ .م���كان خروج املنتج النهائي �أو الو�سيط �أو الثانوي �إ�ضافة
�إىل مكان التخل�ص من املخلفات .
مالحظة  :يجب حفظ خرائط التدفق املحققة ك�سجالت.
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ب -و�صف خطوات الت�صنيع و�إجراءات التحكم :
يتم و�صف خطوات الت�صنيع و�إجراءات التحكم على خريطة التدفق من
حيث �إجراءات ال�سيطرة احلالية ومعاي�ي�ر عملية الت�صنيع والإجراءات
الت���ي قد ت�ؤثر على �سالمة الغذاء ،على �أن تو�صف �إىل الدرجة املطلوبة
حتى ميكن حتليل املخاطر املحتملة.
كما يج���ب تو�صيف املتطلب���ات اخلارجية مثل “املطلوب���ة من ال�سلطات
التنظيمية �أو العمالء” التي قد ت�ؤثر على اختيار ودقة �إجراءات التحكم،
ب�شرط �أن يتم جتديد التو�صيف با�ستمرار.
وفيم���ا يلي �شكل رقم ( )5مثال خلريطة تدفق العمليات الت�صنيعية مل�سلخ
لذبح وجتهيز الدواجن:

استالم الطيور الحية
الدم

الذبح واإلدماء
الغمر في الماء الساخن

الريش

إزالة الريش

الرأس واألحشاء

قطع الرأس وإزالة
األحشاء

المنتجات الثانوية

الشطف والغمر في
الماء البارد

التجهيز والتنظيف
والشطف

التبريد

الوزن والتعبئة
والتغليف

التبريد بالماء البارد
التعبئة والتغليف

التجميد السريع
التجميد السريع
التخزين بالتجميد
التخزين بالتجميد
شكل رقم ( )5خريطة تدفق لذبح وتجهيز الدواجن
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ثالثًا  :تحليل مصادر الخطر

يجب �أن يق���وم فريق �سالمة الغذاء بتحليل م�ص���ادر اخلطر لتحديد �أي
منها يل���زم ال�سيطرة عليه ،وما هي درجة ال�سيطرة وجمموعة �إجراءات
التحكم املطلوبة ل�ضمان �سالمة الغذاء.
 .1حتديد م�صدر اخلطر وتقدير امل�ستويات املقبولة:
�أ -يجب حتديد وت�سجيل جمي���ع م�صادر اخلطر التي تهدد �سالمة
الغذاء التي من املتو ّقع وجودها وذلك فيما يتعلق بنوع املنتج
ونوع العملي���ة الت�صنيعي���ة وو�سائل الت�صني���ع الفعلية ،حيث
يعتمد حتديدها على ما يلي :
•املعلوم���ات والبيان���ات التمهيدي���ة الت���ي مت جتميعه���ا من
اخلطوات التمهيدية لتحليل املخاطر.
•خربة فريق �سالمة الغذاء.
•معلومات خارجية تت�ضمن �إىل حد ما بيانات عن الأمرا�ض
الوبائية وبيانات تاريخية �أخرى.
•معلومات من باق���ي الأطراف امل�شرتكة يف �سل�سلة الغذاء
تتعلق ب�سالمة املنتج النهائي �أو املنتجات الو�سيطة والغذاء
عند ا�ستهالكه.
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مالحظ��ة :يجب الإ�ش���ارة �إىل اخلطوات (من املواد اخل���ام والعمليات
الت�صنيعي���ة والتوزيع) والتي عندها ميك���ن �أن يهدد خطر ما
�سالمة الغذاء.
ب -يجب عند حتديد اخلطر االنتباه �إىل ما يلي:
•اخلطوات التي ت�سبق وتلي العملية املحددة.
•الأجهزة امل�ستخدمة يف هذه اخلطوة واملرافق/اخلدمات
والبيئة املحيطة.
•اخلط���وات ال�سابق���ة والتالي���ة يف �سل�سلة الغ���ذاء لعملية
الإنتاج .
ج -يج���ب حتديد امل�ستوى املقبول ل���كل خطر مت حتديده يف املنتج
النهائي كلما �أمكن ذلك ،كما �أن حتديد امل�ستوى املقبول للخطر
يجب �أن يخ�ضع للمتطلبات الت�شريعية والتنظيمية واملتطلبات
التي تفر�ضها �سالمة الغذاء بالن�سب���ة للم�ستهلك واال�ستخدام
املق�صود للغذاء م���ن قبل العميل ،وغريها م���ن البيانات ذات
العالقة .كما يج���ب ت�سجيل املربرات والنتيج���ة اخلا�صة بهذا
التحديد.
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 .2تقييم م�صدر اخلطر:
يج���ب �أن يتم تقييم كل خطر مت حتديده باخلط���وة ال�سابقة ويهدد �سالمة
الغذاء؛ لتقرير ما �إذا كان التخل�ص منه �أو تخفي�ضه �إىل امل�ستويات املقبولة
�أم���ر �ضروري لإنتاج غ���ذاء �آمن ،وحتديد ال�ضواب���ط املمكنة للو�صول
باخلط���ر �إىل امل�ستويات املطلوبة ،كما يج���ب تقييم كل خطر يهدد �سالمة
الغذاء طبقا الحتمال خط���ورة الت�أثريات ال�سلبية على ال�صحة واحتمال
حدوثه ،بالإ�ضافة �إىل �شرح الطريقة التي اتبعت يف تقييم اخلطر ،ويجب
�أن يتم ت�سجيل نتائج التقييم.
 .3اختيار وتقييم �إجراءات التحكم:
يعتم���د اختي���ار وتقييم �إج���راءات التحك���م على تقييم م�ص���در اخلطر،
حي���ث يجب �أن يتم اختيار جمموع���ة مالئمة من �إجراءات التحكم التي
له���ا القدرة على منع �أو �إزالة �أو تقليل م�ص���ادر اخلطر التي تهدد �سالمة
الغذاء �إىل امل�ستويات املقبولة .ويف هذا االختيار يجب �أن يتم مراجعة
كل �إج���راءات التحكم وذلك فيما يتعلق بت�أثريه���ا �ضد الأخطار التي مت
حتديدها .كما يجب تق�سي���م �إجراءات التحكم التي وقع عليها االختيار
�إىل �إج���راءات حتكم يت���م �إدارتها بوا�سطة الربام���ج التمهيدية الت�شغيلية
و�أخرى يتم �إدارتها بوا�سطة خطة ها�سب.
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تنفذ عملية االختيار والت�صنيف طبقاً للنقاط التالية:
•ت�أث�ي�ر �إجراء التحكم على خماطر �سالمة الغذاء التي مت حتديدها
بالن�سبة �إىل الأ�ساليب املحكمة املطبقة.
•مالءمت���ه للمراقبة ومثال على ذلك م���دى قابليته للر�صد بطريقة
منا�سبة متكن من اتخاذ �إجراءات ت�صحيحه فورية.
•موقعة يف النظام بالن�سبة �إىل �إجراءات التحكم الأخرى.
•احتمالية ف�شل عمل �إجراء التحكم �أو متغريات العملية الت�صنيعية
املهمة.
•خطورة العواقب يف حالة ف�شله يف �أداء مهمته.
•م���ا �إذا كان و�ض���ع �أو تطبيق �إجراء التحك���م بخ�صو�ص الق�ضاء
على �أو تقليل م�ستوى اخلطر ب�شكل ملحوظ.
•التفاع���ل (التداخ���ل) الذي يحدث ب�ي�ن �إجرائ�ي�ن �أو �أكرث من
�إج���راءات التحك���م يك���ون ت�أثري احتاده���م �أقوى م���ن جمموع
الت�أثريات الفردية لهم.
•ومن ال�ضروري و�صف الأ�ساليب واملعايري التي ا�ستخدمت يف
هذا الت�صنيف ب�إجراءات موثقة ،كما يجب �أن يتم ت�سجيل نتائج
التقييم.
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رابعًا  :إنشاء البرامج التحضيرية للتشغيل

يج���ب �أن يتم توثيق الربام���ج التح�ضريية للت�شغي���ل  ،ب�شرط �أن تت�ضمن
املعلومات التالية لكل برنامج :
•�أخطار �سالمة الغذاء التي �سيتم التحكم فيها بوا�سطة الربنامج.
•�إجراءات التحكم.
•و�سائ���ل الر�صد الت���ي تربهن عل���ى تطبيق الربام���ج التح�ضريية
للت�شغيل.
•الت�صحيح���ات والإج���راءات الت�صحيحية التي تتخ���ذ �إذا �أظهر
الر�صد خروج الربامج التح�ضريية الت�شغيلية عن ال�سيطرة.
•امل�سئوليات وال�سلطات.
•�سجالت الر�صد (املراقبة) .
خامسًا :إنشاء خطة هاسب

يجب �أن يتم توثيق خطة الها�سب ،والت�أكد من �أنها ت�شتمل على املعلومات
التالية لكل نقطة حتكم جرحه مت حتديدها:
�أ	.التعرف على الأخطار التي تهدد �سالمة الغذاء؛ لكي يتم
ال�سيطرة عليها عند نقاط التحكم احلرجة.
52

ب .نقاط التحكم احلرجة.
ج	.احلدود احلرجة.
د� .إجراءات املراقبة والر�صد.
هـ	.الت�صحيحات والإج���راءات الت�صحيحية التي تتخذ عند
جتاوز احلدود احلرجة.
و	.امل�سئوليات وال�سلطات.
ز� .سجالت املراقبة.
 .1حتديد الأخطار التي تهدد �سالمة الغذاء:
ويت���م يف هذه اخلطوة �إعداد قائم���ة باملخاطر املحتملة يف �أي خطوة من
خطوات الت�صنيع ،والتي لها ت�أثري معنوي يف تهديد �أمان و�سالمة الغذاء
م���ع عمل حتليل له���ذه املخاطر وحتديد �إجراءات التحك���م فيها .ويعترب
حتليل املخاطر هو مفتاح خطة ها�سب لتحقيق ثالثة �أغرا�ض وهي:
•حتديد م�صادر اخلطر و�إجراءات التحكم فيها.
•حتدي���د التعديالت املطلوبة للعملي���ة الت�صنيعية �أو املنتج ل�ضمان
�سالمة الغذاء.
•و�ضع قاعدة �أ�سا�سية لتحديد نقاط التحكم احلرجة.
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ولتطبي���ق هذه اخلط���وة يلزم لفريق ها�س���ب الإملام بكافة �أن���واع املخاطر
املتعلقة بالغذاء ،فهناك ثالثة �أنواع من املخاطر التي تهدد �سالمة الغذاء:
 .1الأخطار البيولوجية
�أي خط���ر يهدد �سالمة الغ���ذاء ب�سبب التلوث بامليكروب���ات (بكترييا –
فريو�سات – طفيليات – فطريات والربيونات) :
�أ	.البكترييا املمر�ضة :مث���ل ال�ساملونيال – الكلو�سرتيديوم
بتيولين���م – املك���ورات العنقودي���ة الذهبي���ة – ل�سرتي���ا
مونو�سيتوج�ي�ن -ال�شيج�ل�ا -الإي�شريي�شي���ا ك���والي -
الري�سينيا وغريها.
ب	.الفريو�س��ات :مث���ل فريو����س االلته���اب الكب���دي – A
النورووك.
ج	.الطفيليات :مثل االنتاميبا واال�سكار�س والديان ال�شريطية
وتريكنيال �سبريال�س وكريبتو�سبورديوم.
د	.الفطري��ات :ا�سرباجيل�س فالف����س وغريها من الفطريات
املفرزة لل�سموم الفطرية �أو املمر�ضة.
ومما ال �شك فيه ف�إن الأخطار امليكروبيولوجية التي تنتقل عن طريق الغذاء
ه���ي الأكرث �شيوعاً ورمبا الأ�شد خطورة ع���ن م�صادر اخلطر الكيميائية �أو
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الطبيعية .لذلك ف����إن الهدف الرئي�سي لأي برنامج لإدارة �سالمة الغذاء
ه���و و�ضع الط���رق التي ميكن من خالله���ا الق�ضاء عل���ى الكائنات احلية
الدقيقة التي ميكن �أن تت�سبب يف ظهور الأعرا�ض املر�ضية على من تناول
الغذاء امللوث بهذه الكائنات.
 .2الأخطار الكيميائية:
متثل م�صادر اخلط���ر الكيميائية تهديدا دائما ل�سالمة الغذاء نتيجة لتلوث
املنتجات الغذائي���ة ببقايا الكيماويات� ،سوا ًء كانت كيماويات زراعية �أو
�صناعي���ة �أو ملوثات بيئي���ة ،وميكن حتديد �أنواع الأخط���ار الكيميائية يف
النقاط التالية:
 -1ال�سموم البيولوجية :
�أ	.ال�سموم الفطرية مث���ل الأفالتوك�سني – �أوكراتوك�سني
فيومين�سني زيرالينون.
ب	.ال�سم���وم النباتي���ة مث���ل �سيانوجني���ك جلوكو�سيد –
فيوروكويوماري���ن – جلوكو الكلويدات – لكتني –
كيوكريبتا�سني .
ج� .سموم الأ�سماك مثل �سموم الترتادون – �سموم املحار
والت���ي ت�سبب ت�سم���م املحار ال�شلل���ى �أو الإ�سهاىل �أو
الع�صبي �أو الن�سياين وت�سمم ال�سيجواتريا .
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د	.الأمينات البيولوجية وحتتوى على الأمينات البيولوجية
و�سم ال�سقمر (هي�ستامني).
 -2امللوثات الغري بيولوجية :
�أ .ملوثات تنت���ج �أثناء عمليات الت�صني���ع مثل �أكريالميد
– بنزي���ن كلوروبروبانول– فيوران والهيدروكربون
متعدد احللقات الأروماتية .
ب .ملوثات م���ن املواد املالم�سة للغذاء مثل بي�سفينول �أ –
�سمبكروبازيد .
ج .ملوث���ات بيئي���ة مث���ل ديوك�س�ي�ن – املع���ادن الثقيل���ة
وبريكلورات .
د	.البقايا البيطرية مثل امل�ضادات احليوية والهرمونات .
 -3الأخطار الفيزيائية (الطبيعية):
�أق���ل خطورة من النوعني ال�سابقني ولكنها تت�سبب يف فقد ثقة امل�ستهلك
يف املنتج ،ومن �أمثلتها وجود �أجزاء من الزجاج � ،أو قطع اخل�شب � ،أو
قطع عظم ،يف منتجات اللحوم والدواجن والأ�سماك ،وبذور الفواكه
يف بع�ض منتجاتها � ،أو الأحجار وامل�سامري وال�صواميل وغريها.
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 .2حتديد نقاط التحكم احلرجة:
لكل خطر �سيتم ال�سيطرة عليه بوا�سطة خطة الها�سب يجب �أن يتم حتديد
نقطة حتكم حرجة لكل �إجراءات التحكم املحددة.
وتع���رف نقطة التحكم احلرجة على �أنها �أي نقطة يتم عندها منع حدوث
اخلطر �أو جتنبه �أو الإقالل منه للم�ستوى املقبول.
ويتوجد عدد من العوامل التي ت�ؤثر يف هذه النقاط مثل:
•ا�ستبدال املعدات.
•التغري يف طريقة ت�صنيع املنتج.
•التغريات احلادثة يف خمطط تدفق العملية الت�صنيعية.
•تغيري العبوة.
•التغري يف برامج املتطلبات الأولية للنظام مثل ممار�سات الت�صنيع
اجليدة ( )GMPوبرامج ال�شئون ال�صحية القيا�سية (.)SSOP
وم���ن ال�ضروري ا�ستخدام �شجرة اتخاذ الق���رار امل ُ َ�صدَّ ق عليها من قبل
جلنة د�ستور الغ���ذاء (الكودك�س) لتحديد نقاط التحكم احلرجة؛ حيث
تتكون �شج���رة اتخاذ القرار من �أربعة �أ�سئلة �صممت لتقدير ما �إذا كانت
هذه النقطة هي نقطة حتكم حرجة �أم ال يف العملية الت�صنيعية .ويو�ضح
ال�شكل التايل �شجرة القرار التي و�ضعتها جلنة د�ستور الغذاء .
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هل توجد تدابري حتكم وقائية؟
تعديل اخلطوات يف العملية
�أو املنتج

قف

نعم

ال
هل التحكم يف هذه اخلطوة �ضروري
لتحقيق �سالمة الأغذية؟

نعم

لي�ست نقطة حتكم حرجة

*

�س1

ال

هل هذه اخلطوة م�صممة خ�صي�ص ًا لتاليف احتمال وقوع اخطار �أو
تقليلها �إىل م�ستوى املقبول؟ **

نعم

�س2

ال
هل ميكن حدوث التلوث من امل�صادر املحددة مبا يفوق امل�ستويات
املقبولة �أو هل ميكن �أن يتجاوز التلوث امل�ستويات املقبولة؟ **
لي�ست نقطة حتكم حرجة
قف

*

نعم

ال

هل �ست�ؤدي �إحدى اخلطوات الالحقة �إىل التخل�ص من الأخطار املحددة
�أو احلد من م�ستوى وقوعها �إىل م�ستويات مقبولة؟ **

* انتقل �إىل اخلطر املحدد التايل يف العملية املو�ضحة
**يل��زم تعيني امل�ستويات املقبولة وغ�ير املقبولة يف �إطار
الأه��داف العاملة لتحديد حد نق��اط التحكم احلرجة
يف خط��ط نظام حتليل �أخط��ار التلوث ونقط��ة التحكم
احلرجة

نعم

ال

نقطة حتكم حرجة
قف

*

لي�ست نقطة حتكم حرجة

شكل رقم ( )6نموذج شجرة اتخاذ القرار
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�س3

�س4

 .3حتديد احلدود احلرجة لنقاط التحكم احلرجة:
يجب �أن يتم تقدير احلدود احلرجة للمراقبة التي �أُن�شئت لكل نقطة حتكم
حرج���ة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء حدود حرجة ل�ضم���ان �أن امل�ستوى املقبول
للخط���ر يف املنتج النهائي الذي مت حتدي���ده لن يتجاوز نطاقه .كما يجب
�أن تك���ون احلدود احلرجة قابلة للقيا�س ،بجانب توثيق ال�سبب اجلوهري
للحدود احلرجة املختارة.
ومن ال�ض���روري �أن يكون لكل نقطة من نق���اط التحكم احلرجة احلدود
احلرجة اخلا�صة بها التي ميكن مراقبتها ب�سرعة و�سهولة؛ للت�أكد �أن النظام
حتت ال�سيط���رة .وتتميز احلدود احلرجة التي يت���م حتديدها بخوا�ص �إما
فيزيائية مثل الوقت واحلرارة ،كما يف املعامالت احلرارية ،مثل الب�سرتة
والطب���خ� ،أو كيميائي���ة مث���ل تركيز الأم�ل�اح والأحما�ض� ،أم���ا احلدود
امليكروبيولوجي���ة فيجب جتنبها ،ويرجع ذلك �إىل ط���ول فرتة االختبار
حيث �إنها ال ت�سمح ب�أخذ �أي رد فعل عند انحراف العمليات الت�صنيعية.
واحلدود احلرجة قد تكون حداً واحداً �أو �أكرث ويجب متابعتها بانتظام.
 .4و�ضع نظام ملراقبة نقاط التحكم احلرجة:
يج���ب �أن يتم و�ض���ع نظام مراقبة ل���كل نقطة حتكم حرج���ة يو�ضح �أنها
حت���ت ال�سيطرة والتحكم ،على �أن يت�ضمن النظام كل جداول القيا�سات
واملالحظات ذات ال�صلة باحلدود احلرجة.
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كما يج���ب �أن يتكون نظام املراقبة من �إج���راءات وتعليمات و�سجالت
متقاربة تغطي ما يلي:
�أ	.القيا�س���ات �أو املالحظات التي متدنا بالنتائج يف الإطار
الزمني املطلوب.
ب	.الأجهزة امل�ستخدمة يف ن�شاط املراقبة (الر�صد).
ج .طرق معايرة قابلة للتطبيق.
د .تكرار عملية املراقبة.
هـ	.امل�سئولي���ات وال�سلطات ذات العالق���ة بعملية املراقبة
وتقييم نتائجها.
و .متطلبات وطرق الت�سجيل .
يج���ب �أن تكون ط���رق وعدد مرات املراقبة قادرة عل���ى حتديد ما �إذا مت
جتاوز احل���دود احلرجة يف الوقت املنا�سب ال���ذي ميكننا من عزل املنتج
قبل �أن ي�صل �إىل امل�ستهلك.
ويع���رف نظام املراقبة ب�أنه جمموعة من املالحظ���ات والقيا�سات املنتظمة
التي تتم ب�صفة دوري���ة عند كل نقطة من نقاط التحكم احلرجة؛ لو�ضعها
60

دائم���اً حتت املراقبة ولتحقي���ق الهدف الأ�سا�سي وه���و االلتزام باحلدود
احلرجة.
�إجراءات الر�صد والقيا�س الب���د �أن تكون �سهلة و�سريعة ويتم الت�سجيل
يف الوقت املنا�سب الذي ي�سمح ب�سرعة اتخاذ الإجراء الت�صحيحي.
ويحدد فريق �سالم���ة الغذاء ال�شخ�ص القائم بعملية املراقبة ويتم تدريبه
جيداً؛ لي�صبح متفهماً لأهمية دوره وامل�سئولية الواقعة عليه ويكون ملماً
بكاف���ة املعلومات حول املنتج ،وتكون له ال�صالحية التي مُتَ ِّكنه من �إجراء
الت�صحيحات الالزمة عند حدوث جتاوز عن احلدود احلرجة.
متى تتم عملية املراقبة؟
•من املمكن �أن تكون املراقبة ب�صفة م�ستمرة �أو غري م�ستمرة.
•�إذا كان���ت عملي���ة املراقبة ب�صفة غ�ي�ر م�ستمرة فيج���ب �أن تتم
املراقبة بتكرارات منا�سبة ت�ضمن �أن نقاط التحكم احلرجة حتت
ال�سيطرة با�ستمرار.
•نتائج املراقبة واملالحظات يج���ب �أن ت�سجل با�ستمرار بوا�سطة
ال�شخ�ص القائم باملراقبة ،ويتم اعتمادها من ال�شخ�ص امل�سئول
واالحتفاظ بها.
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بع�ض القيا�سات امل�ستخدمة يف املراقبة:
•قيا�س الوقت واحلرارة يف املعامالت احلرارية.
•قيا�س درجة حرارة التربيد يف التخزين املربد.
•قيا�س الأ�س الأيدروجيني ( درجة احلمو�ضة «.) »pH
•قيا�س درجة الن�شاط املائي (.)aW
 .5و�ض��ع ت�صحيحات و�إجراءات ت�صحيحي��ة لكي تتخذ عند جتاوز
احلدود احلرجة:
الإج���راءات الت�صحيحية والت�صحيحات املخططة الواجب اتخاذها عند
جتاوز احلدود احلرجة يجب �أن حتدد يف خطة الها�سب ،على �أن تت�ضمن
الإج���راءات املتخذة �أن���ه مت حتديد �سب���ب عدم املطابق���ة ،و�أن ظروف
الت�شغيل عند نقطة التحكم احلرجة ع���ادت حتت ال�سيطرة و�أنه لي�س من
الوارد تكرار ما حدث .كما يج���ب �إن�شاء الإجراءات املوثقة واملحافظة
عليه���ا لال�ستعانة بها يف التعامل مع املنتجات غ�ي�ر الآمنة؛ ل�ضمان عدم
خروجها من املن�ش�أة حلني تقييمها.
وتع���رف الإج���راءات الت�صحيحية عل���ي �أنها �أي �إج���راء ت�صحيحي يتم
�إتخ���اذه عندما ت�شري نتائج املراقبة عند �أي نقطة من نقاط التحكم احلرجة
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حلدوث انحرافات عن احلدود احلرجة املقررة لهذه النقطة (�أي �أن نقطة
التحكم احلرجة �أ�صبحت لي�ست حتت ال�سيطرة).
ومن ال�ضروري �أن تت�ضمن الإجراءات الت�صحيحية ما يلي:
•ت�صحيح و�إزالة م�سببات االنحراف.
•�إعادة التحكم وال�سيطرة يف العملية الت�صنيعية.
•متيي���ز املنتج يف حال���ة ت�سجيل االنحراف ع���ن احلدود احلرجة
وحتديد طريقة التعامل معها.
اخلط��وات املتبعة لتحدي��د طريق��ة التعامل مع الغ��ذاء الناجت عند
ت�سجيل انحراف �أو حياد عن احلدود احلرجة:
اخلط��وة الأويل :يتم فيها حتديد ما �إذا كان للمنتج ت�أثري خطر على ال�صحة
العامة طبقاً ملا يلي:
•تقييم اخلرباء.
•نتائج التحليالت الكيميائية وامليكروبيولوجية .
اخلطوة الثانية �:إذا مل تظهر نتائج الفح�ص والتحليل ال�سابقة �أي خطورة
للمنت���ج علي ال�صحة العامة يخرج املنت���ج للم�ستهلك �أو يدخل يف بقية
خطوات العملية الت�صنيعية.
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اخلطوة الثالثة� :إذا �أ�شارت نتائج الفح�ص والتحليل �إيل وجود خماطر
يف املنت���ج يجب �أن يقرر ما �إذا كان ه���ذا الغذاء ميكن ت�صحيحه �أو يعاد
ت�صنيعه �أو يعدل ا�ستخدامه لأغرا�ض �أخرى.
اخلط��وة الرابعة :عند عدم القدرة عل���ى ت�صحيح املخاطر باملنتج يجب
�أن يتم التخل�ص منه بطريق���ة �صحية ،وذلك يكون خ�سارة للم�ؤ�س�سة �أو
للمن�ش����أة ،ولكن يج���ب �أن ي�ؤخذ هذا القرار عندم���ا ال يكون هناك �أي
اختيار �آخر ،على �أن يراعى عدم حدوث ذلك م�ستقب ًال.
سادس���ًا :تحدي���ث المعلوم���ات المبدئي���ة والوثائق
األولي���ة (التحضيرية)
الخاص���ة ببرام���ج المتطلب���ات َّ
وخطة الهاسب:

بع���د �إن�شاء برامج املتطلب���ات الأ َّولية الت�شغيلية يجب عل���ى امل�ؤ�س�سة �أو
املن�ش�أة �أن تحُ َدَّ املعلومات التالية ،عند ال�ضرورة :
ب� .أ�سلوب الإ�ستخدام.
�أ .خ�صائ�ص املنتج.
ج .خرائط التدفق  .د .خطوات الإنتاج.
هـ� .إجراءات التحكم .
هذا بالإ�ضافة �إىل تعديل خطة الها�سب والإجراءات والتعليمات املحددة
لربامج املتطلبات ال َّأولية� ،إذا لزم الأمر.
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.5
خطط
وإجراءات التحقق في
نظام إدارة سالمة الغذاء

يج���ب �أن حت���دد خط���ط التحقق الغر����ض والط���رق وم���رات التكرار
وامل�سئولي���ات الالزمة لتنفيذ �أن�شطة التحقق  .كما يجب �أن ت�ؤكد �أن�شطة
التحقق على �أن :
�أ	.الربامج التح�ضريية مطبقة.
ب .عملية حتليل املخاطر يتم حتديثها با�ستمرار.
ج	.الربام���ج التح�ضريي���ة للت�شغي���ل وعنا�ص���ر خطة ها�س���ب مطبقة
وفعالة.
د .م�ستويات اخلطر تقع يف النطاق املقبول الذي مت حتديده.
هـ .جميع ما حتتاجه امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة ل�ضمان �سالمة الغذاء مطبق
وفعال.
وتتم عملية التحقق عن طريق ما يلي:
 .1املراجعات الداخلية:
يج���ب على امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة تنفيذ املراجع���ات الداخلية على فرتات
حمددة؛ لتحديد ما �إذا كان نظام �إدارة �سالمة الغذاء يتوافر به ما يلي:
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�أ .مطابق للرتتيبات املخطط���ة ومتطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية
ومتطلب���ات نظام �إدارة اجل���ودة املحددة بوا�سط���ة امل�ؤ�س�سة �أو
املن�ش�أة.
ب .مطبق بفاعلية ويتم املحافظة عليه.
كم���ا يجب �أن يتم تخطيط برنامج مراجع���ة ،مع الأخذ يف االعتبار حالة
و�أهمية العملي���ات والأماكن التي �سيتم مراجعته���ا ،بالإ�ضافة �إىل نتائج
املراجعات ال�سابقة.
ويج���ب �أن حت���دد معايري وجمال ودوري���ة و�أ�ساليب املراجع���ات املتبعة،
ويجب �أن يكون اختيار املراجعني وتنفيذ املراجعة مو�ضوعياً وحيادياً .كما
يجب �إن�شاء �إجراء موثق لتحديد امل�س�ؤوليات واملتطلبات الالزمة لتخطيط
وتنفيذ املراجعة ،وكذلك تقارير نتائجها واملحافظة على �سجالتها.
يجب �أن تت�أكد الإدارة امل�سئولة عن الأماكن التي مت مراجعتها من اتخاذ
الإجراءات الالزمة لإزالة حاالت عدم املطابقة و�أ�سبابها بدون �أي ت�أخري.
ويج���ب �أن تت�ضمن �أن�شطة املتابعة التحقق من الإجراءات املتخذة ورفع
تقارير بنتائج التحقق.
 .2تقييم نتائج عمليات التحقق:
يجب �أن يقوم فري���ق �سالمة الغذاء ب�شكل منتظم بتقيي���م النتائج الفردية
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لعملية التحقق املخططة .و�إذا �أو�ضحت عملية التحقق وجود عدم تطابق
مع الرتتيبات املو�ضوعة ف�إنه يجب على امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة �أن تتخذ �إجرا ًء
لتحقيق التطابق املطلوب .كما يجب �أن يت�ضمن مراجعة ما يلي :
�أ	.الإجراءات املوجودة وقنوات االت�صال.
ب� .إ�ستنتاجات عملية حتليل املخاطر.
ج	.الربامج التمهيدية للنظام وخطة ها�سب املو�ضوعة.
د .فعالية �إدارة املوارد الب�شرية و�أن�شطة التدريب.
 .3حتليل نتائج �أن�شطة التحقق:
يجب على فري���ق �سالمة الغذاء �أن يقوم بتحلي���ل نتائج �أن�شطة التحقق
مب���ا فى ذلك نتائج املراجعات الداخلي���ة واخلارجية .كما يجب �أن ُجترى
عملية حتليل نتائج التحقق للأ�سباب التالية:
�أ	.الت�أكد من �أن كفاءة النظام تتوافق مع الرتتيبات املخططة ومتطلبات
نظام �إدارة �سالمة الغذاء املو�ضوعة بوا�سطة امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة.
ب .حتدي���د م���دى االحتي���اج لتحديث �أو حت�س�ي�ن نظ���ام �إدارة �سالمة
الغذاء.
ج .حتديد الظروف التي ت�ؤدي �إىل زيادة احتمال حدوث تلوث.
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د .و�ضع معلوم���ات تفيد يف عملية التخطي���ط للمراجعة الداخلية
ومعرف���ة الأماكن املطلوب �إجراء مراجعت���ه عليها؛ لإعطاء دليل
على فعالية الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
كما يجب �أن يتم ت�سجيل نتائج التحليل وو�ضعها يف تقرير يرفع للإدارة
العليا ،ويكون مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة ،كما يجب �أن
ت�ستخدم هذه النتائج كمدخالت لتحديث نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
 .4نظام تتبع املنتج
يجب عل���ى امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش����أة �أن ت�ضع وتطبق نظ���ام تتبع املنتج يكون
قادراً على حتديد رقم لوط (ت�شغيلة) وعالقته بدفعات املواد اخلام الأولية
و�سج�ل�ات الت�صنيع والتوريد .كما يجب �أن يكون قادراً على متييز املادة
القادمة من املوردين املبا�شرين وطريق التوزيع ال َّأويل للمنتج النهائي .
واجلدير بالذكر �أنه يج���ب االحتفاظ لفرتة حمدده من الزمن ب�سجالت
التتب���ع للمنتج؛ م���ن �أجل تقييم النظ���ام للقدرة على ت���داول املنتجات
املحتم���ل �أن تكون غ�ي�ر �آمنة �أو يف حال���ه �سحب املنتج .كم���ا يجب �أن
تكون ال�سجالت متوافقة مع املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية ومتطلبات
العمالء ،وقد تكون على �سبيل املثال م�ستندة على رقم اللوط (الت�شغيلة)
املحدد للمنتج النهائي .
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.6
تحسين وتحديث
نظام إدارة سالمة الغذاء

 .1التحسين المستمر:

يجب عل���ى الإدارة العليا �أن تت�أك���د من �أن امل�ؤ�س�س���ة �أو املن�ش�أة تحُ َ ِّ�سن
با�ستمرار فاعلية نظام �إدارة �سالمة الغذاء؛ من خالل ا�ستعمال عمليات
االت�صال ،مراجع���ة الإدارة  ،املراجع���ة الداخلية ،تقيي���م نتائج التحقق
الفردية ،حتليل نتائج �أن�شطة التحق���ق ،امل�صداقية ،جمموعات �إجراءات
ال�سيطرة ،الأفعال الت�صحيحي���ة ،و�إجراءات حتديث نظام �إدارة �سالمة
الغذاء.
 .2تحديث نظام إدارة سالمة الغذاء:

يج���ب �أن ت�ضم���ن الإدارة العليا عملية التحديث امل�ستم���ر لنظام �إدارة
�سالمة الغ���ذاء .ولتحقيق هذا يق���وم فريق �سالمة الغ���ذاء بتقييم نظام
�إدارة �سالمة الغذاء على فرتات زمنية حمددة .كما يجب �أن يُو�ضع يف
االعتبار �أنه من ال�ضروري مراجع���ة حتليل املخاطر والربامج التح�ضريية
للت�شغي���ل وخطة ها�س���ب .ويجب �أن يكون التقيي���م و�أن�شطة التحديث
م�ستندة �إىل ما يلي:
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�أ .مدخالت عمليات االت�صال الداخلية واخلارجية.
ب .مدخ�ل�ات من �أى معلومات تخ�ص مالءم���ة وفعالية نظام �إدارة
�سالمة الغذاء.
ج .خمرجات من نتائج حتليل �أن�شطة التحقق.
د .خمرجات مراجعة الإدارة.
كم���ا يجب �أن يتم ت�سجي���ل �أن�شطة النظام الت���ي مت حتديثها وو�ضعها فى
تقرير ،بالأ�سل���وب املنا�سب ،يكون مبثابة مدخ���ل من مدخالت مراجعة
الإدارة.

***
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