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اجله���ة الرقابية هي امل�س���ئولة ع���ن حماية ال�ص���حة العامة للف���رد بتقليل �أخطار
ح���دوث الأمرا����ض التي ت�س���ببها الأغذية امللوث���ة حيث �إن �أكرث م���ن " "200من
الأمرا����ض املختلف���ة يعرف �أنها تنتقل ع���ن طريق الغذاء وم�س���توى حدوث هذه
الأمرا�ض يزداد يف جميع �أنحاء العامل (منظمة ال�ص���حة العامة  /برنامج �س�ل�امة
الغذاء " ،" WHO/FOSوتقدمي التدريب والتعليم املت�ص���ل ل�ض���مان �س�ل�امة
الغذاء للم�ستهلكني) .
وب�صفة عامة ف�إن القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية على الأغذية وامل�سئولني عن
�س�ل�امة الغذاء وم�أمونيته مثلهم مثل ن�ش���طاء جمعيات حماية امل�ستهلك ال يجنون
�أرباحاً من مهمة �إنتاج �أو توزيع الغذاء.
فمن حق امل�س���تهلك احل�صول على غذاء �ص���حي و�آمن ويف نف�س الوقت فهو
م�س���ئول عن مراعاة اتباع املمار�سات ال�صحية اجليدة �أثناء تداوله للغذاء وتخزينه
بالأ�سلوب ال�سليم  ،واتباع التعليمات واملعلومات املو�ضحة على بطاقات البيانات
التي يوفرها امل�صنع.
وتقع امل�س���ئولية الرئي�س���ة على املنتجني وامل�ص���نعني واملوزعني و�أي�ضاً مقدمي
الغذاء ولي�ست م�سئولية مطبقي اللوائح والأنظمة �أو امل�ستهلكني وحدهم.
فقد �أدت زيادة الكثافة ال�سكانية يف احل�ضر وتلوث البيئة والعي�ش حتت ظروف
غري �صحية واالجتاه نحو الزراعة الكثيفة والأ�ساليب اجلديدة يف تربية احليوانات
وتكنولوجيا الت�ص���نيع ،وكذلك طول �سل�س���لة توزيع الغذاء وظهور العديد من
البكترييا املمر�ض���ة اجلديدة ،كل ذلك �أدى �إىل زيادة االهتمام بتطبيق نظم �ضمان
جودة و�سالمة الغذاء يف جميع مراحل �سل�سلة الغذاء.
وغالباً ما يرتبط �س���وء التغذي���ة يف الدول النامية بف�ش���ل الأجهزة الرقابية يف
تطبيق اللوائح والأنظمة وخا�ص��� ًة فيما يت�ص���ل بالبيانات اخلا�صة ببطاقات البيانات
على املنتجات الغذائية ومكوناتها والتي ت�ساعد على منع الغ�ش وتعطي امل�ستهلك
حرية االختيار بني املنتج الواحد من عدة �شركات.
ولذلك ف�إن الرقابة على �س�ل�امة الغذاء تعترب مهمة �أ�سا�س���ية لي�س ل�ضمان رفاهية
الأ�س���رة بل حفاظاً على ال�ص���حة العامة وبالتايل عدم ت�ض���رر املنتجني واالقت�صاد،
لذلك يجب �أن تُعطى �أولوية ق�صوى من قبل احلكومات والقائمون ب�أعمال الرقابة هم
امل�سئولون عن الـت�أكد من تطبيق نظام �ضمان جودة و�سالمة الغذاء ،ولذلك يجب
االهتمام بتدريبهم امل�ستمر وحتديث �أ�سلوب قيامهم بعمليات الرقابة ال�صحية.

والله ويل التوفيق
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وكالة الوزارة للشئون البلدية
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دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

الباب األول
التعاريف

الرقابة على الأغذية:

ن�ش���اط تنظيمي �إلزامي لإنفاذ الن�ص���و�ص تنفذه ال�س���لطات الوطني���ة �أو املحلية من �أجل
حماية امل�ستهلكني و�ضمان �سالمة جميع الأغذية �أثناء الإنتاج واملناولة والتخزين والت�صنيع
والتوزي���ع و�ض���مان قيمتها الغذائية و�ص�ل�احيتها لال�س���تهالك الأدمي  ،و�ض���مان مطابقتها
ال�ش�ت�راطات اجلودة وال�س�ل�امة  ،والت�أكد من تو�ص���يفها بطريقة دقيقة ونزيه���ة على النحو
املن�صو�ص عليه يف الأنظمة.

التفتي�ش على الأغذية:

فح�ص املنتجات الغذائية �أو ال ُّنظم الغذائية بوا�سطة وكالة لها �سلطة �أداء وظائف التنظيم
�أو �س���لطة تنفيذي���ة �أو الوظيفتني مع���اً  ،من �أج���ل الرقابة على اخلامات وعمليات الت�ص���نيع
والتوزيع .وميثل ذلك املنتجات �أثناء الت�ص���نيع واملنتجات امل�صنعة نهائياً للت�أكد من مطابقتها
لال�شرتاطات التنظيمية.

الإ�شراف الغذائي:

اال�ستمرار يف ر�صد الأغذية املعرو�ضة ل�ضمان عدم تعري�ض امل�ستهلكني ملكونات يف هذه
الأغذية تكون خطرة على ال�صحة مثل امللوثات الكيميائية �أو م�صادر اخلطر البيولوجي.

�سالمة الغذاء:

�ض���مان �أال تت�س���بب الأغذية يف الإ�ض���رار بامل�س���تهلك عند �إعدادها و�/أو تناولها طبقاً
لال�ستخدام املق�صود منها.

�صالحية الأغذية:

�ضمان �أن تكون الأغذية مقبولة لال�ستهالك الآدمي طبقاً لال�ستخدام املق�صود منها .
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يتحكم:

يتخذ كاف���ة الإجراءات الالزمة ل�ض���مان ومداوم���ة االمتثال للمعاي�ي�ر املقررة يف خطة
(ها�سب).

التحكم:

اتخاذ جميع الإجراءات ال�صحيحة والتقيد باملعايري.

الإجراءات التحكمية (تدابري التحكم):

�أعمال �أو �أن�شطة ت�س���تعمل بغر�ض منع �أو ا�ستبعاد خطر يهدد �سالمة الغذاء �أو تقليله �إىل
احلدود امل�سموح بها..

الإجراءات الت�صحيحية:

�إجراءات يجب �إتباعها عند حدوث انحراف عند �إحدى نقاط التحكم احلرجة �أو عندما
تظه���ر نظم املراقبة �أن نق���اط التحكم احلرجة �أخفقت يف التحكم يف اخلطر والو�ص���ول �إىل
احلدود احلرجة املو�ضوعة لها.

املرجعية:

عبارة عن اال�شرتاطات �أو التدابري الالزمة لإدارة �سالمة الغذاء.

التدقيق:

فح�ص دوري داخلي وخارجي للت�أكد من نظام �إدارة �سالمة الغذاء يعمل كما هو موثق
بالوثائق وال�سجالت.

املهام الرقابية:

هي جمموعة الأن�شطة التي يقوم بها موظفو ال�سلطات املخت�صة من �أجل تنفيذ والت�صديق
(�أو املوافق���ة) على العملية الت�ص���نيعية مب���ا يف ذلك التفتي�ش على املن�ش����آت الغذائية املعنية
وعمليات �سحب العينات من املواد اخلام واملواد الغذائية وو�ضع �ضوابط الت�سجيل والتوثيق
واملقابالت التي �أجريت مع مديري ال�شركات وعمليات التدقيق و�أية �أن�شطة �أخرى �ضرورية
لتقييم ما �إذا كانت املن�ش�أة الغذائية متتثل ملتطلبات �إدارة �سالمة الغذاء.
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دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

قائمة الفح�ص:

قائمة حتتوي على عنا�ص���ر �إر�ش���ادية يج���ب �أخذها يف االعتب���ار �أثناء عملي���ة املراجعة
للم�ساعدة يف عملية التقييم.

تو�صيف م�صدر اخلطر:

التقييم النوعي و�/أو الكمي لطبيعة الت�أثريات املعاك�س���ة على ال�ص���حة املرتبطة باخلطر.
ولتقدير الأخطار امليكروبيولوجية يرتكز الإهتمام على الكائنات الدقيقة و�/أو �سمومها.

حتديد م�صدر اخلطر:

ح�ص���ر وتعيني العوامل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية التي ت�س���بب ت�أثرياً �ضاراً على
�صحة امل�ستهلك.

التقدير الكمي للأخطار:

تقدير للأخطار ي�ستند �إىل معلومات رقمية عنها وتبني ال�شكوك القائمة.

التقدير النوعي للأخطار:

تقدير للأخطار ي�س���تند �إىل بيانات ال ت�شكل �أ�سا�ساً كافياً لو�ضع تقدير كمي الأخطار لكنها
�إذا قي�س���ت باملعارف ال�س���ابقة للخرباء وال�شكوك القائمة ت�س���مح بتحديد درجة الأخطار �أو
و�ضعها �ضمن فئات و�صفية معينة.

حتليل م�صادر اخلطر:

عبارة عن جتميع وتقييم املعلومات اخلا�ص���ة مبختلف م�صادر اخلطر التي لها عالقة باملنتج
الغذائي وت�ؤثر على �سالمة املنتج مما ي�ؤثر على �صحة امل�ستهلك.

تقدير الأخطار:

عملي���ة قائمة على �أ�س���ا�س علمي وتت�ض���من حتدي���د الأخطار وخ�صائ�ص���ها وتقدير مدى
التعر�ض لها.
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خ�صائ�ص الأخطار:

عملي���ة يتم مبوجبها التحديد النوعي و�/أو الكمي للخطر مبا يف ذلك ال�ش���كوك القائمة
عن مدى احتمال وقوع اخلطر و�شدة �أي ت�أثري معاك�س له (معروف �أو حمتمل) على ال�صحة
ق���د تتعر�ض له جمموعة من ال�س���كان ا�س���تناداً �إىل حتديد اخلطر وخ�صائ�ص���ه وتقدير درجة
التعر�ض له.

الإبالغ عن الأخطار:

التبادل الفعال للمعلومات والآراء فيما يخ�ص الأخطار و�إدارتها بني امل�سئولني عن تقييم
الأخطار وامل�شرفني على �إدارتها وامل�ستهلكني وبقية الأطراف املعنية الأخرى.

�إدارة الأخطار:

عملي���ة ترجيح اخلي���ارات ذات ال�ص���لة بال�سيا�س���ات على �ض���وء نتائج تقدي���ر الأخطار
واختيار وتنفي���ذ خيارات الرقابة املالئمة للمكافحة مبا يف ذل���ك التدابري التنظيمية �إذا دعت
ال�ضرورة.

حتليل احل�سا�سية:

طريقة ت�ستخدم يف درا�سة �سلوك منوذج ما بقيا�س �إختالف النتائج باختالف مدخالته.

ال�شفافية:

�ص���فة لعملية يتم خاللها ب�ش���كل كامل ومنتظم على نحو موثق وقابل ال�س���تعرا�ض بيان
املربرات واملنطق امل�س���تخدم يف ال�ص���ياغة واملعوقات واالفرتا�ض���ات واحلك���م على القيم
والقرارات والقيود وال�شكوك املحيطة بالنتائج.

االنحراف:

ف�شل نقاط التحكم احلرجة يف الو�صول للحدود احلرجة املو�ضوعة لها.

الر�صد:

عملية �إجراء امل�ش���اهدات �أو القيا�س���ات على املعامل القيا�سية للتحكم يف ت�سل�سل حمدد
لتقدير ما �إذا كانت نقطة التحكم احلرجة حتت ال�سيطرة �أم ال.
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اخلطوة:

خطوة داخل املرحلة الت�ص���نيعية للغذاء بداية من ا�ستالم املواد ال َّأولية وحتى الو�صول
للمنتج النهائي.

الت�أكد من �صحة النتائج:

احل�صول على �أدلة على �أن عنا�صر ها�سب �أو �إدارة �سالمة الغذاء فعالة.

أوالً :متطلبات عامة:

التحقق:

�1 .1إن�ش���اء وتوثيق وتنفيذ واحلفاظ على نظام �إدارة �سالمة الغذاء وحتديثه عند اللزوم
طبقاً ملتطلبات املوا�صفة الدولية الأيزو القيا�سية (.)2005 : 22000

تطبيق الطرق والتدابري واالختبارات وغريها من عمليات التقييم بالإ�ض���افة �إىل الر�ص���د
لتحديد مدى االمتثال خلطة نظام حتليل الأخطار ونقاط التحكم احلرجة.

فريق املراجعة:

جمموع���ة من الأف���راد امل�ؤهلني واملدربني من داخل املن�ش����أة وخارجه���ا يقومون بجميع
�أعمال املراجعة.

املعيار:

مقيا�س كمي �أو نوعي يعتمد عليه يف اتخاذ القرار ويتعلق بخا�صية طبيعية (درجة احلرارة
واملدة) �أو كيميائية (مثل درجة احلمو�ض���ة �أو درجة الن�شاط املائي) �أو حيوية (ميكروبية مثل
البكترييا والفريو�سات وغريها ) �أو ح�سية (اللون  ،الطعم  ،الرائحة والقوام).

املعيار امليكروبيولوجي:

يحدد مدى قبول منتج ما �أو دفعة منتجات غذائية ا�س���تناداً �إىل خلوه من الكائنات احلية
الدقيق���ة �أو وجودها فيها �أو عدده���ا مبا يف ذلك الطفيليات و�/أو كمي���ة ما تفرزه من املواد
ال�سامة و�/أو نواجت الأي�ض من كل وحدة من وحدات الكتلة �أو احلجم.

برامج املتطلبات الأ َّولية:

جمموعة من الربامج التمهيدية يجب توفرها يف املن�ش����أة الغذائية قبل البدء بتطبيق �أحد
�أنظمة �سالمة الغذاء بها وت�شمل ممار�سات الت�صنيع اجليدة واملمار�سات ال�صحية اجليدة...
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الباب الثاني
متطلبات نظام
إدارة سالمة الغذاء

2 .2تعريف جمال نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء .ويحدد هذا املجال املنتجات �أو و�ص���ف
املنتج وعمليات الت�ص���نيع وو�ض���عها يف �ص���ورة خمطط تدفقي «»Flow chart
يو�ض���ح ت�سل�س���ل عمليات الت�ص���نيع والتداخل بينهم ومواقع الإنتاج التي تخ�ضع
للنظام.
3 .3الت�أكد من �أن �أخطار �س�ل�امة الغذاء املتوقع حدوثها مت حتليلها وتقييم مدى خطورتها
والتحكم فيها وو�ضع حدود حرجة لها؛ بحيث جتعل املنتجات الغذائية التي تنتجها
املن�ش�أة ال ت�ضر ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بامل�ستهلك.
4 .4التحكم يف طرق تبادل املعلومات اخلا�ص���ة ب�سل�س���لة الغذاء يف كافة املو�ض���وعات
املتعلقة ب�س�ل�امة و�أم���ان الغذاء يف مراحل �سل�س���لة الغ���ذاء املختلفة م���ن املزرعة
للم�ستهلك عن طريق التحكم يف الوثائق التي حتوي هذه املعلومات.
5 .5تب���ادل املعلومات املتعلقة بتطوير وتنفيذ وحتديث النظام يف جميع �أق�س���ام املن�ش����أة
للت�أكيد على متطلبات النظام.
6 .6عمل تقييم دوري لهذا النظام وحتديثه عند ال�ضرورة عن طرق املراجعات الداخلية
واخلارجية.
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دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

ثانيًا :متطلبات التوثيق:

1 .1ت�شمل وثائق �إدارة �سالمة الغذاء ما يلي:
�أ .بيان موثق ل�سيا�س���ة �س�ل�امة الغذاء باملن�ش����أة وم���ا يرتبط بهذه ال�سيا�س���ة من
�أهداف.
ب	.الإجراءات وال�سجالت املوثقة املطلوبة يف املوا�صفة الدولية القيا�سية (الأيزو
.)2005 : 22000
ج	.الوثائق التي حتتاجها املن�ش����أة ل�ض���مان التطوير والتطبي���ق والتحديث الفعال
للنظام.
2 .2يج��ب �ضبط الوثائ��ق املطلوب��ة للنظام ،كما يج���ب �أن يت�ض���من مراجعة جميع
التعديالت املقرتحة قبل تطبيقها؛ لتقدير ت�أثرياتها على �س�ل�امة الغذاء وعائدها على
نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء ،كذلك �إن�ش���اء �إجراء موثق يحدد ال�ضوابط ال�ضرورية
للنقاط التالية:
�أ	.اعتماد الوثائق للمالءمة قبل �إ�صدارها.
ب .مراجعة وحتديث الوثائق عند ال�ضرورة و�إعادة اعتمادها.
ج	.الت�أكد من متييز التعديالت واملراجعات ال�سارية للوثائق.
د	.الت�أك���د م���ن �أن الإ�ص���دارات املنا�س���بة للوثائ���ق املطبقة موج���ودة يف �أماكن
ا�ستخدامها.
هـ	.الت�أكد من �أن الوثائق وا�ضحة ومقروءة وميكن متييزها ب�سهولة وي�سر.
و� .ضمان متييز الوثائق خارجية امل�صدر والتحكم يف �أ�سلوب توزيعها.
ز .منع اال�ستخدام غري املق�صود للوثائق امللغاة واتباع �أ�سلوب منا�سب لتمييزها
يف حالة احلاجة للتحفظ عليها لأي �سبب.
ويجدر الإ�ش���ارة �إىل �أن الوثائق الإلزامية التي ت�س���تخدم يف نظام �إدارة �سالمة الغذاء
تنق�سم �إىل �ستة �أنواع هي:
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�1 .1إجراء التحكم يف الوثائق :وهي واحدة من الإجرءات الإلزامية؛ ف�أي وثائق لنظام
�إدارة �سالمة الغذاء ال بد من التحكم بها ،والوثائق ت�شمل:
�أ .الوثائ��ق الداخلية :مثل �سيا�س���ة اجلودة – �أهداف اجل���ودة – دليل اجلودة
�إجراءات اجلودة – تعليمات العمل.
ب .الوثائق اخلارجية� :س���جالت اجلودة والنماذج مثل �س���جل الفح�ص � ،سجل
الإنتاج ،وهي نوع خا�ص من الوثائق.
�2 .2إجراء التحكم يف ال�سجالت :ال�سجالت تقدم الدليل على تنفيذ ومراقبة والتحكم
بنظام �إدارة اجلودة � ،أ�سلوب التحكم يجب �أن ي�شمل التعريف بامل�سجل ويتم ذلك
برتقيم ال�س���جل  ،الت�أكد عل���ى �أن نظام احلفظ قادر على منع تلف وفقد ا�س�ت�رجاع
ال�سجل والت�أكيد على �إيداع ال�سجالت يف �أماكنها ال�صحيحة.
�3 .3إج��راء املراجعة الداخلي��ة :املراجعات الداخلية تنفذ عل���ى فرتات زمنية خمططة
للت�أكيد على �سالمة وتطوير نظام �إدارة اجلودة.
�4 .4إج��راء التحكم يف املنتج غري املطابق� :أي حالة ع���دم مطابقة حتدث �أثناء املراجعة
الداخلية ،ف�إن الإدارة مطالبة ب�أخذ �إجراءات ت�ص���حيحية لإزالة حالة عدم املطابقة،
وه���ذا ي�ؤكد على �أن املنتج غري املطابق للموا�ص���فات يتم تعريف���ه والتحكم به؛ ملنع
اال�ستخدام غري املق�صود له.
�5 .5إجراء العمل الت�صحيحي :يتطلب نظام �إدارة �سالمة الغذاء ب�أخذ عمل ت�صحيحي
لإزالة �أ�س���باب عدم املطابقة وهذا العمل الت�ص���حيحي يجب �أن يعالج �أ�سباب عدم
املطابقة عن طريق:
�أ	.الإدارة تن�شىء �إجرا ًء للتعريف بحالة عدم املطابقة.
ب	.االهتمام ب�شكوى العمالء.
ج .حتديد وتنفيذ الإجراءات ال�ضرورية لت�صحيح عدم املطابقة.
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د .مراجعة الإجراءات املتخ���ذة ومدى فاعليتها للت�أكد من �أن حالة عدم املطابقة
لن تتكرر.
هـ .ت�سجيل نتائج العمل الت�صحيح يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك.
�6 .6إجراء العمل الوقائي :املن�ش�أة يجب �أن ت�أخذ �إجرا ًء وقائياً لإزالة الأ�سباب املحتملة
لعدم املطابقة ملنع حدوثها من البداية عن طريق ما يلي:
�أ� .إن�شاء �إجراء تعريفي للعمل الوقائي.
ب .درا�سة حاالت عدم املطابقة املحتملة و�أ�سبابها.
ج .حتديد وتنفيذ الإجراء ال�ضروري ملنع حدوث حالة عدم املطابقة.
د .مراجعة الإجراء املتخذ ومدى فعاليته.
هـ .ت�سجيل نتائج العمل الوقائي.
�3 .3ضبط ال�سجالت:
�أ .يجب �إن�شاء ال�سجالت واملحافظة عليها لتقدمي الربهان على املطابقة للمتطلبات
والت�شغيل الفعال للنظام.
ب .يجب �أن تظل �سجالت اجلودة وا�ضحة و�سهلة التمييز واال�سرتجاع.
ج .يجب �إن�ش���اء �إجراء موثق لتحديد ال�ض���وابط الالزمة لتمييز وتخزين وحماية
وا�سرتجاع وفرتة احلفظ والتخل�ص من ال�سجالت.
مسئوليات اإلدارة

 .1التزام الإدارة
يجب عل���ى الإدارة العليا �أن تربهن عل���ى التزامها بتطوير وتطبيق نظ���ام �إدارة اجلودة
والتح�سني امل�ستمر لفاعليته عن طريق ما يلي:
�أ .تو�ضيح �أن �سالمة الغذاء تقع �ضمن �أهداف عمل املن�ش�أة.
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ب .تبليغ املن�ش����أة مبدى �أهمي���ة التوافق مع متطلبات املوا�ص���فة القيا�س���ية الدولية
(الأي���زو  )2005 : 22000و�أي متطلب���ات تنظيمية �أو ت�ش���ريعية� ،إ�ض���اف ًة �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.

 .2و�ضع �سيا�سة �سالمة الغذاء
يجب على الإدارة العليا و�ض���ع وتوثيق وتبليغ �سيا�س���تها ل�س�ل�امة الغ���ذاء والت�أكد من
خ�صائ�صها التالية:
�أ .منا�سبة للدور الذى تقوم به املن�ش�أة فى �سل�سلة الغذاء.
ب .تت�ضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات التنظيمية والت�شريعية ومتطلبات �سالمة
الغذاء املتفق عليها ب�شكل متبادل مع العمالء.
ج .معلنة ومطبقة وحمافظ عليها من جميع العاملني باملن�ش�أة.
د .يتم مراجعتها دورياً لإ�ستمرارية مالءمتها.
هـ .تخاطب االت�صال ب�شكل كاف.
و .مدعمة ب�أهداف ميكن قيا�سها.

 .3التخطيط لنظام �إدارة �سالمة الغذاء:
يجب على الإدارة العليا الت�أكد من:
�أ� .أن عملية التخطيط التى اتبعت لو�ض���ع نظام �إدارة �سالمة الغذاء قد ا�ستوفت
جميع متطلبات املوا�ص���فة القيا�سية الدولية (الأيزو  )2005 : 22000ومتفقة
مع �أهداف املن�ش�أة التى تدعم �سالمة الغذاء .
ب� .أن وح���دة النظام �س���تظل حمفوظة عندم���ا تخطط وتطب���ق �أي تعديالت فى
النظام.
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 .4حتديد امل�سئوليات وال�صالحيات:
يجب على الإدارة العليا للمن�ش����أة الت�أكد من �أن امل�س���ئوليات وال�صالحيات مت حتديدها
و�إعالنها داخل املن�ش�أة ل�ضمان فعالية الت�شغيل واملحافظة على نظام �إدارة �سالمة الغذاء ،كما
يجب على جميع الأ�شخا�ص داخل املن�ش�أة �أن يبلغوا عن �أية م�شكلة بالنظام �أو �أي مقرتحات
لتطوير النظام ملر�ؤو�س���يهم مثل قائد فريق �س�ل�امة الغذاء ،كذلك يجب حتديد الأ�ش���خا�ص
ذوي امل�س���ئوليات وال�صالحيات لبدء ت�س���جيل الإجراءات على �أن يكون الأ�شخا�ص ممثلني
التخ�ص�ص���ات املختلفة بال�ش���ركة (�أخ�ص���ائي املخترب  ،م�س���ئول اجلودة والإنتاج وال�صيانة
واملخازن وغريهم).

 .5تعيني قائد فريق �سالمة الغذاء:

يج���ب عل���ى الإدارة العلي���ا �أن تع�ي�ن قائداً لفريق �س�ل�امة الغ���ذاء يتوىل امل�س���ئوليات
وال�صالحيات التالية:
�أ� .إدارة فريق �سالمة الغذاء وتنظيم عمله .
ب� .ضمان ا�ستيفاء املتطلبات التدريبية والتعليمية لأع�ضاء فريق �سالمة الغذاء .
ج	.الت�أكد من �أن النظام مت و�ضعه وتطبيقه وحمافظ عليه ومت حتديثه .
د .رفع التقارير للإدارة العليا يو�ضح فيها مدى كفاءة ومالءمة النظام.
هـ	.االت�صال املتبادل مع �أطراف خارجية ب�ش�أن ق�ضايا ذات �صلة بالنظام.

 .6القدرة على االت�صال
هناك نوعان من االت�صال (خارجي  ،داخلي)
�أ .االت�صال اخلارجي
وهو عبارة عن التوا�ص���ل بني املن�ش�أة وبني جميع امل�ش���اركني ب�سل�سلة الغذاء عن طريق
تب���ادل املعلومات فيما يتعلق ب�س�ل�امة الغذاء ،ول�ض���مان توفر املعلوم���ات الكافية بني جميع
امل�شاركني ب�سل�سلة الغذاء البد من توا�صل املن�ش�أة مع كل من:
•املوردين
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•العمالء �أو امل�س���تهلكني وخا�ص��� ًة فيم���ا يتعلق مبعلومات عن املنتج مثل (�إر�ش���ادات
اال�س���تخدام  ،متطلب���ات التخزين – فرتة احلفظ املنا�س���بة) �أو حتقيقات �أو عقود �أو
طلبات وت�شمل طلبات التعديل �أو التح�سني وتعليقات العمالء مبا فيها ال�شكاوى.
•ال�سلطات الت�شريعية والتنظيمية.
•�أي من�ش����أة �أخرى لها ت�أثري على �أو �س���وف تت�أثر بفاعلية حتديث نظام �إدارة �س�ل�امة
الغذاء.
مثل هذا االت�ص���ال ميد فريق �س�ل�امة الغذاء باملعلومات عن �س���مات �س�ل�امة الغذاء
ملنتجات املن�ش����أة التي من املمكن �أن تكون ذات �صلة وثيقة مبن�ش�آت �أخرى ب�سل�سلة
الغذاء .وهذه ت�س���تعمل خا�صية يف التعرف على �أخطار �سالمة الغذاء التي حتتاج
لل�س���يطرة عليها من قبل املن�ش����آت الأخرى ب�سل�س���لة الغ���ذاء .ويجب احلفاظ على
�سجالت االت�صاالت.
كما يجب �أن حتدد م�سئولية و�سلطة املوظفني املعنيني جتاه تو�صيل �أي معلومات تتعلق
ب�س�ل�امة الغذاء خارجياً .واحلر�ص على �أن ت�ض���اف املعلومات املتح�صل عليها من
خالل االت�ص���ال اخلارجي �إىل النظام كم�ساهمة يف حتديثه وا�ستخدامها كمدخالت
يف مراجع���ات الإدارة .وميكن حتقيق هذا االت�ص���ال بفعالية ع���ن طريق تطبيق نظام
التتبع (( )Traceabilityاملواد ال َّأولية) وللمنتج النهائي بو�ضع باركود لكل منتج
ثم �إدخاله على قاعدة بيانات ال�شركة واالت�صال اخلارجي يفيد �أي�ضاً يف تنفيذ �إجراء
�س���حب املنتج عند ظهور عيوب يف الت�ص���نيع من الأ�س���واق وكلما كان االت�صال
اخلارجي منظماً و�سريعاً كلما �أمكن �سحب املنتج املعيب ب�سرعة.
ب .االت�صال الداخلي
يجب على املن�ش����أة �أن ت�ص���در وتطبق وحتتفظ برتتيبات فعالة لالت�ص���ال مع �أفراد لديهم
مو�ض���وعات ذات ت�أثري على �س�ل�امة الغذاء .ول�ض���مان ا�س���تمرار فعالية نظام �إدارة �سالمة
الغذاء يجب على املن�ش����أة �أن ت�ضمن �أن فريق �سالمة الغذاء مطلع فى الوقت املنا�سب على
التغيريات التي تت�ضمن النقاط التالية:
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�أ	.املنتجات �أواملنتجات اجلديدة والتي ت�شمل و�صف املنتج.
ب	.املواد اخلام واملكونات واخلدمات و» »Safty data sheetاخلا�صة بها.
ج .نظام الإنتاج واملعدات امل�ستخدمة.
د� .صاالت الإنتاج و�أماكن املعدات والبيئة املحيطة.
هـ .برامج التنظيف والتطهري والتعقيم.
و� .أنظمة التعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
ز	.امل�س���توى الت�أهيلى للأ�ش���خا�ص ب�إعداد دورات خمتلفة عن �سالمة الغذاء �أو
تعديل �أي �صالحيات �أو �سلطات لأي منهم.
ح	.املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية.
ط	.املعلوم���ات املتعلقة بالأخطار التى تهدد �س�ل�امة الغذاء و�ض���وابط ال�س���يطرة
عليها.
ي .متطلبات العمالء و�أى متطلبات �أخرى تالحظها املن�ش�أة.
ك	.ا�ستف�سارات من �أى جهة خارجية مهتمة باملن�ش�أة.
ل	.ال�شكاوى املتعلقة ب�سالمة املنتج.
م� .أى ظروف �أخرى ذات ت�أثريعلى �سالمة الغذاء.
كما يجب على فريق �س�ل�امة الغذاء الت�أكد من �أن هذه املعلومات قد متت �إ�ض���افتها
عند حتديث النظام� .أما الإدارة العليا فعليها �أن تت�أكد �أن املعلومات املحدثة �ض���من
مدخالت مراجعات الإدارة.

 .7اال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ:

يج���ب �أن تقوم الإدارة العليا بو�ض���ع وتطبي���ق وتوثيق واالحتفاظ ب�إج���راءات مواجهة
ح���االت الطوارئ واحلوادث املحتملة التى لها �أثر على �س�ل�امة الغذاء وذات العالقة بدور
املن�ش�أة يف �سل�سلة الغذاء التي من �ضمنها تفعيل �إجراء و�سحب املنتج املعيب .

 .8مراجعة الإدارة:

يجب على الإدارة العليا �أن تراجع النظام باملن�ش�أة على فرتات خمططة ل�ضمان ا�ستمرارية
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املالءمة والكفاية والفاعلية .و�ضرورة �أن ت�شمل هذه املراجعة تقييم فر�ص التح�سني واحلاجة
لتغيري النظام مت�ض���مناً �سيا�س���ة �س�ل�امة الغذاء .كما يجب املحافظة على �س���جالت مراجعة
الإدارة.

مدخالت املراجعة:
تت�ض���من مدخالت مراجعة الإدارة معلومات على ما يلي مع الأخذ يف االعتبار �أنها غري
حم�صورة فقط يف هذه املعلومات:
�أ .متابعة �إجراءات املراجعات ال�سابقة .
ب .حتليل النتائج التى مت احل�صول عليها من عمليات التحقق.
ج	.الظروف املتغرية التى قد ت�ؤثر على �سالمة الغذاء.
د .حاالت الطوارئ واحلوادث و�سحب املنتج.
هـ .نتائج مراجعة عمليات حتديث النظام.
و .مراجعة �أن�شطة االت�صاالت مبا فيها ر�أي العمالء.
ز	.املراجعات اخلارجية �أو التفتي�ش .

خمرجات املراجعة:
يجب �أن تت�ضمن خمرجات مراجعة الإدارة القرارات والإجراءات املتعلقة مبا يلي:
�أ� .ضمان �سالمة الغذاء.
ب .حت�سني كفاءة النظام.
ج	.املوارد املطلوبة.
د .مراجعة �سيا�سة �سالمة الغذاء للمن�ش�أة وما يرتبط بها من �أهداف.

� .9إدارة املوارد
تقوم املن�ش����أة بتوفري املوارد الكافية لو�ضع وتطبيق و�ص���يانة وحتديث نظام �إدارة �سالمة
الغذاء ،ومن �أهم هذه املوارد (املوارد الب�شرية  ،البنية التحتية  ،بيئة العمل).
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 .1املوارد الب�شرية:
يجب �أن يكون فريق �سالمة الغذاء وباقى الأفراد القائمني ب�أعمال ت�ؤثر على �سالمة الغذاء
ذوي كف���اءة ،كما يجب �أن يكون���وا م�ؤهلني ومتدربني وذوي مهارات وخربات منا�س���بة.
كم���ا ميكن التعاقد مع خرباء من خارج املن�ش����أة لتطوير وتطبيق وت�ش���غيل وتقييم النظام مع
االحتفاظ بالعقود �أو االتفاقية التي حتدد م�سئوليات و�صالحيات ه�ؤالء اخلرباء اخلارجيني.

كفاءة وتوعية وتدريب املوارد الب�شرية:

�أ .حتديد طبيعة الت�أهيل ال�ض���رورى للأ�شخا�ص الذين ت�ؤثر �أن�شطتهم على �سالمة
الغذاء.
ب .توف�ي�ر التدريب �أو اتخاذ �أفعال �أخرى من �ش����أنها �ض���مان ت�أهيل الأ�ش���خا�ص
بامل�ستوى املطلوب.
ج	.الت�أكد من �أن الأ�ش���خا�ص امل�س���ئولني عن املراقبة والإجراءات الت�ص���حيحية
للنظام مدربون.
د .تقييم عملية التطبيق والفاعلية ملا �سبق فعله يف (�أ  ،ب  ،ج).
هـ	.الت�أكد من �أن الأفراد على وعي بعالقة و�أهمية �أن�ش���طتهم وكيفية �إ�سهامهم يف
حتقيق �سالمة الغذاء.
و .الت�أكد من �أن املتطلبات اخلا�صة باالت�صال الفعال مفهومة من قبل جميع الأفراد
ذوي الأن�شطة امل�ؤثرة على �سالمة الغذاء.
ز	.املحافظ���ة على ال�س���جالت املنا�س���بة للتدري���ب والأفعال التي ذكرت �س���ابقاً
يف (ب  ،ج).

 .2البنية التحتية:
تقوم املن�ش����أة بتوفري املوارد لإن�شاء و�ص���يانة البنية التحتية الالزمة لتطبيق متطلبات هذه
املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو .)2005 : 22000

22

 .3بيئة العمل:
تقوم املن�ش����أة بتوفري املوارد لإن�شاء و�صيانة بيئة العمل الالزمة لتطبيق متطلبات املوا�صفة
القيا�سية الدولية (الأيزو .)2005 : 22000
التخطيط لتحقيق منتجات آمنة

تعمل املن�ش�أة الغذائية على تخطيط وتطوير العمليات الالزمة لإنتاج منتجات �آمنة ،وهذه
العمليات تت�ضمن الربامج التمهيدية والربامج التمهيدية للت�شغيل و�/أو خطة ها�سب.
األولية:
أوالً :برامج المتطلبات َّ

تطبق املن�ش�أة برامج املتطلبات ال َّأولية للنظام للم�ساعدة يف ال�سيطرة على ما يلي:
�أ� .إمكانية تقدمي خطر يهدد �سالمة الغذاء للمنتج من خالل بيئة الإنتاج.
ب	.التل���وث البيولوج���ى والكيميائ���ى والفيزيائى للمنتجات مبا ف���ى ذلك انتقال
التلوث بني املنتجات.
ج .م�ستويات التلوث فى املنتج وبيئة الإنتاج.

ومن �أهم خ�صائ�ص برامج املتطلبات الأ َّولية للنظام ما يلي:
1 .1تكون مالئمة ملتطلبات املن�ش�أة من منظور �سالمة الغذاء.

2 .2تكون مالئمة حلجم ونوع عملية الإنتاج ومنا�س���بة لطبيعة املنتج الذى يتم ت�صنيعه �أو
التعامل معه.
3 .3تك���ون مطبقة عرب نظام الإنتاج بالكامل� ،إم���ا كربامج قابلة للتطبيق عموماً �أو كربامج
قابلة للتطبيق �إىل منتج معني �أَو خط ت�شغيل معني.
4 .4يتم املوافقة عليها بوا�سطة فريق �سالمة الغذاء.

23

دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

ملحوظة:
ينبغ��ي على املن�ش�أة حتدي��د املتطلب��ات الت�شريعية والتنظيمي��ة املتعلقة بالنقاط
�سابقة الذك��ر .كما يجب على املن�ش�آت عندما تخت��ار و�/أو تن�شىء الربامج الأ َّولية �أن
ت�ضع يف اعتبارها ا�ستخدام املعلمات املالئمة (مثل املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية،
متطلب��ات العم�لاء  ،الأدلة املعرتف بها  ،مب��ادئ ورموز املمار�س��ات للجنة الد�ستور
الغذائي واملوا�صفات القيا�سية الوطنية والدولية).

وتت�ضمن متطلبات الربامج الأ َّولية للنظام ما يلي:
1 .1املوقع وامل�ساحة.

2 .2املنطقة املحيطة باملن�ش�أة.
3 .3املبنى وت�صميمه ومكوناته.
4 .4برامج التنظيف والتعقيم.
5 .5برامج ال�صيانة للآالت واملعدات.
6 .6برامج مكافحة الآفات.
�7 .7صحة و�سالمة العاملني
8 .8التخل�ص الآمن من املخلفات.
9 .9التدريب.
�1010إجراءات ملنع التلوث اخللطي.
�1111إدارة امل���واد التي يتم �ش���را�ؤها (مثل املواد اخلام  ،املكون���ات  ،الكيماويات ومواد
التعبئ���ة والتغلي���ف �أو الإمدادات “مثل اله���واء ،املياه  ،البخ���ار  ،الثلج” وتداول
املنتجات “مثل التخزين والنقل”).
�1212أي ا�شرتاطات �أخرى تتعلق بهذا الأمر.
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ثانيًا :الخطوات التمهيدية لتحليل األخطار:

يج���ب �أن يت���م جمع وحفظ وحتدي���ث وتوثيق جمي���ع املعلومات املطلوب���ة لعمل حتليل
الأخطار ،مع �ض���رورة االحتف���اظ بهذه ال�س���جالت .ولتحليل الأخطار الت���ي تتعر�ض لها
الأغذية البد من �إجراء اخلطوات التالية:

 .1تكوين فريق �سالمة الغذاء:
يج���ب �أن يتم حتدي���د فريق ل�س�ل�امة الغذاء من �أق�س���ام خمتلفة مثل اجل���ودة والإنتاج
وال�صيانة واملخازن واملخترب فى املن�ش�أة ،وميتلكون معارف وخربات متنوعة لتطوير وتطبيق
النظ���ام .واحلر�ص عل���ى االحتفاظ بالوثائق التي تربهن على امتالك �أع�ض���اء فريق �س�ل�امة
الغ���ذاء للمعارف واخلربات املطلوبة مثل �ش���هادات اخلربات ال�س���ابقة �أو التدريب يف �أحد
جماالت �سالمة الغذاء.

 .2حتديد خ�صائ�ص املنتج:
�أ .املواد اخلام ومكوناتها واملواد التي تالم�س املنتج
يجب �أن يتم و�صف جميع املواد اخلام ومكوناتها واملواد التي تالم�س املنتج فى وثائق
حتى ميكن �إجراء حتليل الأخطار ،ويت�ضمن ما يلى:
�أ	.اخل�صائ�ص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية.
ب .مك�سبات الطعم واللون والرائحة واملواد امل�ضافة.
ج .بلد املن�ش�أ.
د .طريقة الإنتاج.
هـ .طريقة التعبئة والتغليف وطريقة التوزيع.
و .ظروف التخزين وفرتة ال�صالحية.
ز	.الإعداد و�/أو التداول قبل اال�ستهالك �أو الت�صنيع.
ح .معاي�ي�ر ال�س�ل�امة �أو املوا�ص���فات املطل���وب توافره���ا فى املكون���ات التى يتم
�شرا�ؤها.
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ط� .شهادة املطابقة ال�شرتاطات ال�سالمة “.”Safety data sheets
ي� .ش���هادة تفيد �أن املواد املالم�س���ة للغذاء كمواد التعبئة والتغليف من الدرجة
الغذائية “.”Food grade
ك .حتديد املكونات والإ�ضافات امل�سببة للح�سا�سية.
كما يجب على املن�ش����أة �أن حتدد متطلبات �س�ل�امة الغذاء الت�شريعية والتنظيمية فيما
يتعلق بكل ما �سبق ،و�ضرورة 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 الأخطار،
مت�ضمنة املعلومات التالية :
�أ	.ا�سم املنتج.
ب .مكوناته.
ج	.اخلوا�ص البيولوجية  ،الكيميائية والفيزيائية املتعلقة ب�سالمته.
د .فرتة ال�صالحية ودرجة حرارة التخزين.
هـ	.التغليف.
و	.التعليمات املطبوعة على الغالف والتعليمات اخلا�صة بكيفية التعامل والتح�ضري
واال�ستخدام.
ز	.التكوي���د العم���ودي ” “barcodeاخلا����ص باملنت���ج لت�س���هيل عملي���ة التتبع
وال�سحب.
ح .طريقة التوزيع والنقل.
ط .بلد املن�ش�أ.
يجب على املن�ش�أة �أن حتدد متطلبات �سالمة الغذاء الت�شريعية والتنظيمية فيما يتعلق بكل
ما�سبق .و�ضرورة االحتفاظ بهذا التو�صيف وتوثيقه وحتديثه عند ال�ضرورة.
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� .3أ�سلوب وطريقة ا�ستخدام املنتج
يجب �أن ي�ؤخذ فى االعتبار �أ�س���لوب اال�س���تخدام والطريقة املتو ّقعة �إىل حد ما لتداول
املنتج النهائي ،و�أي �إ�س���اءة ا�س���تعمال للمنتج مق�صودة �أو غري مق�صودة متو ّقعة �إىل حد ما
ويجب �أن تو�صف يف الوثائق للدرجة التي متكن من �إجراء حتليل الأخطار .ومن ال�ضروري
�أن يت���م حتدي���د جمموعات امل�س���تخدمني �أو امل�س���تهلكني لكل منتج مع الأخ���ذ فى االعتبار
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�ص���ة (امل�سنني  ،احلوامل  ،الأطفال  ،مر�ضى ال�سكر ...
�إل���خ) الذين ميك���ن �أن يت�أثروا �أكرث من غريهم مبنتجات حم���ددة .كما يجب االحتفاظ بهذا
التو�صيف ويتم حتديثه عند ال�ضرورة.

 .4خرائط التدفق وخطوات الت�صنيع و�إجراءات التحكم
�أ -خرائط التدفق:
يجب �أن تعد خرائط تدفق العمليات الت�ص���نيعية للمنتج���ات واملراحل املختلفة بالعملية
الت�صنيعية والتي تندرج �ضمن نظام �إدارة �سالمة الغذاء ،كما يجب �أن توفر خرائط التدفق
قاع���دة لتقييم احلدوث املحتمل  ،زيادة �أو �إدخال �أخطار �س�ل�امة الغ���ذاء .وتكون خرائط
التدفق وا�ضحة ودقيقة ومف�صلة بطريقة كافية .وتت�ضمن خرائط التدفق ما يلى :
�أ .خطوات عملية الت�صنيع وترتيب حدوثها والتداخل املوجود بني هذه اخلطوات
�أثناء الت�شغيل .
ب� .أى عمليات تتم خارج حدود امل�صنع .
ج .م���كان دخول املواد اخلام والعمليات التح�ض�ي�رية التي تجُ رى عليها مثل عملية
الفرز والتنظيف واملكونات واملنتجات الو�سيطة فى منظومة عملية الإنتاج .
د .مكان دخول املنتج املراد �إعادة ت�صنيعه .
هـ .مكان خروج املنتج النهائى �أو الو�س���يط �أو الثانوى �إ�ضاف ًة �إىل مكان التخل�ص
من املخلفات .كما يجب حفظ خرائط التدفق املحققة ك�سجالت.

27

دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

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�س���يطرة احلالية ومعايري عملية الت�صنيع والإجراءات التي َقد ت�ؤثر على �سالمة الغذاء ،مع
�ضرورة �أن تو�صف �إىل الدرجة املطلوبة حتى ميكن حتليل الأخطار املحتملة.
كما ينبغي تو�صيف املتطلبات اخلارجية (مثل املطلوبة من ال�سلطات التنظيمية �أو العمالء)
والت���ي ق���د ت�ؤثر عل���ى اختيار ودقة �إج���راءات التحكم  ،ب�ش���رط �أن يتم جتديد التو�ص���يف
با�ستمرار.
ثالثًا :تحليل مصادر الخطر:

يجب �أن يقوم فريق �سالمة الغذاء بتحليل م�صادر اخلطر لتحديد �أي منها يلزم ال�سيطرة
عليه وما هي درجة ال�س���يطرة املطلوبة ل�ض���مان �س�ل�امة الغذاء ،وبيان نقاط التحكم احلرجة
ح�سب �شجرة اتخاذ القرار وما هي جمموعة �إجراءات ال�سيطرة املطلوبة.
 .1حتديد م�صدر اخلطر وتقدير امل�ستويات املقبولة:
يجب حتديد وت�س���جيل جميع م�ص���ادر اخلطر ب�أنواعها املختلفة (البيولوجية والكيمياوية
والفيزيائي���ة) التي تهدد �س�ل�امة الغذاء والتى من املتو ّقع وجوده���ا وذلك فيما يتعلق بنوع
املنتج ونوع العملية الت�صنيعية وو�سائل الت�صنيع الفعلية  ،حيث يعتمد حتديدها على :
•املعلوم���ات والبيان���ات التمهيدية الت���ى مت جتميعها من اخلط���وات التمهيدية لتحليل
الأخط���ار كاحتمال �س���قوط �أجزاء معدنية من ماكينات الت�ص���نيع يف املنتج (�أخطار
فيزيائية).
•خربة فريق �سالمة الغذاء.
•معلومات خارجية تت�ض���من �إىل حد ما بيانات عن الأمرا�ض الوبائية وبيانات تاريخية
�أخرى.
•معلومات من باقى الأطراف امل�شرتكة فى �سل�سلة الغذاء تتعلق ب�سالمة املنتج النهائى
�أو املنتجات الو�سيطة والغذاء عند ا�ستهالكه.
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•احلر�ص على الإ�ش���ارة �إىل اخلط���وات (من املواد اخلام حي���ث تختلف املواد اخلام
كم�ص���در خطورة تبعاً لقابليتها للف�س���اد ح�س���ب خوا�ص���ها الكيماوية والبيولوجية
والعملي���ات الت�ص���نيعية والتوزي���ع) والتي عندها ميك���ن �أن يهدد خطر ما �س�ل�امة
الغذاء.
عندما يتم حتديد اخلطر يف �أي خطوة من اخلطوات الت�صنيعية ف�إنه يجب االنتباه �إىل:
•اخلطوات التى ت�سبق وتلي العملية املحددة.
•الأجهزة امل�ستخدمة يف هذه اخلطوة واملرافق/اخلدمات والبيئة املحيطة.
•اخلطوات ال�سابقة والتالية يف �سل�سلة الغذاء لعملية الإنتاج .
كم���ا يجب حتديد امل�س���توى املقبول لكل خط���ر مت حتديده فى املنت���ج النهائى كلما �أمكن
ذل���ك  ،كم���ا �أن حتديد امل�س���توى املقب���ول للخطر يجب �أن يخ�ض���ع للمتطلب���ات التنظيمية
والت�شريعية واملتطلبات التى تفر�ضها �سالمة الغذاء بالن�سبة للم�ستهلك والإ�ستخدام املق�صود
للغذاء من قبل العميل وغريها من البيانات ذات العالقة .ويجب ت�سجيل املربرات والنتيجة
اخلا�صة بهذا التحديد.
 .2تقييم م�صدر اخلطر:
يجب �أن يتم تقييم كل خطر مت حتديده باخلطوة ال�سابقة ويهدد �سالمة الغذاء لتقرير ما �إذا
كان التخل�ص منه �أوتخفي�ضه �إىل امل�ستويات املقبولة �أمر �ضرورى لإنتاج غذاء �آمن ،وحتديد
ال�ض���وابط املمكنة للو�صول باخلطر �إىل امل�ستويات املطلوبة  ،كما يجب تقييم كل خطر يهدد
�س�ل�امة الغذاء طبقا ل�ش���دة خطورته واحتمال حدوثه .واحلر�ص على �أن يتم �شرح الطريقة
التى اتبعت فى تقييم اخلطر ويجب �أن يتم ت�سجيل نتائج التقييم.
� .3إختيار وتقييم �إجراءات ال�سيطرة:
يعتم���د اختيار وتقييم �إجراءات التحكم على تقييم م�ص���در اخلط���ر ،حيث ينبغي �أن يتم
اختي���ار جمموعة مالئمة م���ن �إجراءات التحكم التي لها القدرة على من���ع �أو �إزالة �أو تقليل
م�ص���ادر اخلطر التى تهدد �سالمة الغذاء اىل امل�س���تويات املقبولة .ويف هذا االختيار يجب
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�أن تت���م مراجعة كل الإج���راءات التحكمية وذلك فيما يتعلق بت�أثريها �ض���د الأخطار التى مت
حتديدها .ومن ال�ض���رورة �أن يتم تق�سيم الإجراءات التي وقع عليها االختيار �إىل �إجراءات
حتكم تتم �إدارتها بوا�سطة الربامج التمهيدية و�أخرى تتم �إدارتها بوا�سطة خطة الها�سب.
كما يجب �أن يتم تنفيذ عملية االختيار والت�صنيف طبقاً للنقاط التالية:
•ت�أثري �إجراء التحكم على �أخطار �سالمة الغذاء التي مت حتديدها بالن�سبة �إىل الأ�ساليب
املحكمة املطبقة.
•مالءمته للمراقبة ومثال على ذلك مدى قابليته للمراقبة بطريقة منا�سبة متكن من اتخاذ
�إجراءات ت�ص���حيحيه فورية ،مثال على ذلك جهاز قيا�س درجة احلرارة �أثناء عملية
الب�سرتة.
•موقعة يف النظام بالن�سبة �إىل �إجراءات التحكم الأخرى.
•احتمالية ف�شله يف �أداء املطلوب منه �أو متغريات العملية الت�صنيعية املهمة .
•خطورة عواقب ف�ش���له يف �أداء مهمته؛ �س���واء �إجراء التحكم �سيق�ضى على ال�ضرر
ب�شكل حمدد �أو �أنه �سيقلل احتمال حدوثه ب�شكل ملحوظ.
•التفاع���ل (التداخل) الذي قد يح���دث بني �إجرائني �أو �أكرث م���ن �إجراءات التحكم
�سيكون ت�أثري احتادهم �أقوى من جمموع الت�أثريات الفردية لهم.
مع احلر�ص على �أن يتم تو�صيف الأ�ساليب واملعايري التي ا�ستخدمت يف هذا الت�صنيف
ب�إجراءات موثقة كما يجب �أن يتم ت�سجيل نتائج التقييم.
األولية للتشغيل:
رابعًا :إنشاء برامج المتطلبات َّ

تقوم املن�ش�أة بعمل وثائق للربامج ال َّأولية للت�شغيل تت�ضمن املعلومات التالية:
1 .1اخلطر الذي يهدد �سالمة الغذاء ليتم ال�سيطرة عليه.
�2 .2إجراءات التحكم على الأخطار.
�3 .3إج���راءات ر�ص���د ومراقبة برامج الت�ش���غيل الت���ي تربهن على تطبيق ه���ذه الربامج
وفعاليتها.
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4 .4الت�ص���حيحات والإجراءات الت�ص���حيحية �إذا �أثبتت نتائج املراقبة �أن الربامج ال َّأولية
للت�شغيل لي�ست حتت ال�سيطرة.
5 .5م�سئوليات القائمني بهذه الربامج.
�6 .6سجالت املراقبة.
خامسًا :إنشاء خطة هاسب:

تقوم املن�ش����أة بعمل الوثائق اخلا�صة بخطة ها�س���ب حيث تت�ضمن هذه الوثائق املعلومات
التالية:
1 .1اخلطر الذي يهدد �سالمة الغذاء لكي يتم ال�سيطرة عليه عند نقطة التحكم احلرجة.
2 .2نقاط التحكم احلرجة ويتم حتديدها على خريطة التدفق للعمليات الت�صنيعية “flow
”.chart
3 .3احلدود احلرجة (احلدود الق�صوى والدنيا امل�سموح بها).
�4 .4إجراءات املراقبة.
5 .5الت�صحيحات والإجراءات الت�صحيحية التي تتخذ عند جتاوز احلدود احلرجة.
6 .6امل�سئوليات وال�سلطات.
�7 .7سجالت املراقبة.
8 .8عمل خطة مراجعة داخلية للت�أكد من فعالية وتطبيق خطة الها�سب.
سادسًا :تحديث المعلومات المبدئية والوثائق الخاصة ببرامج
األولية وخطة الهاسب:
المتطلبات َّ

بعد �إن�ش���اء برامج املتطلبات ال َّأولية الت�ش���غيلية يجب على املن�ش����أة �أن تحُ َدِّ ث املعلومات
التالية ،عند ال�ضرورة :
�أ .خ�صائ�ص املنتج.
ب� .أ�سلوب ا�ستخدام املنتج.
ج .خرائط التدفق.
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د .خطوات الإنتاج.
هـ� .إجراءات التحكم.
هذا بالإ�ض���افة �إىل تعديل خطة الها�س���ب والإجراءات والتعليمات التي ت�شري �إىل برامج
املتطلبات ال َّأولية �إذا لزم الأمر.
سابعًا :إجراءات التحقق في نظام إدارة سالمة الغذاء:

 .1املراجعات الداخلية:
يج���ب على املن�ش����أة تنفيذ املراجعات الداخلية على فرتات حم���ددة لتحديد ما �إذا كان
نظام �إدارة �سالمة الغذاء يتوافر به ما يلي:
�أ .مطابق للرتتيبات املخططة ومتطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية ومتطلبات نظام
�إدارة اجلودة املحددة بوا�سطة املن�ش�أة واملتطلبات املحددة بوا�سطة العمالء.
ب .مطبق بفاعلية ويتم املحافظة عليه.
يت���م تخطيط برنامج مراجعة ،م���ع الأخذ يف االعتبار حالة و�أهمي���ة العمليات والأماكن
التي �سيتم مراجعتها ،فمن ال�ضروري �أن يكون لدى املراجع الداخلي خلفية فنية عن الق�سم
الآخر �أو الإدارة الأخرى التي �س���يقوم بتنفيذ املراجعة الداخلية عليها  ،بالإ�ض���افة �إىل نتائج
املراجعات ال�س���ابقة .و حتدد معايري وجمال ودورية و�أ�س���اليب املراجع���ات املتبعة ،ويكون
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.
كما تت�أكد الإدارة امل�سئولة عن الأماكن التي متت مراجعتها من اتخاذ الإجراءات الالزمة
لإزالة حاالت عدم املطابقة و�أ�سبابها بدون �أي ت�أخري .ويجب �أن تت�ضمن �أن�شطة املتابعة التحقق
من الإجراءات املتخذة ورفع تقارير بنتائج التحقق مبا فيها طلب الإجراء الت�صحيحي.
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 .2تقييم نتائج عمليات التحقق:

يجب �أن يقوم فريق �س�ل�ام َة الغذاء ب�ش���كل منتظم بتقييم النتائج الفردي���ة لعملية التحقق
املخططة .و�إذا �أو�ض���حت عملية التحقق وجود عدم تطابق مع الرتتيبات املو�ضوعة ف�إنه يجب
على املن�ش�أة �أن تتخذ �إجراء لتحقيق التطابق املطلوب .كما يجب �أن يت�ضمن مراجعة ما يلي:
�أ	.الإجراءات املوجودة وقنوات االت�صال حيث ت�شمل تلك الإجراءات مراجعة
�سجالت املراقبة و�سجالت الإجراءات الت�صحيحية.
ب	.ا�ستنتاجات عملية حتليل الأخطار.
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 فريق �س�ل�امة الغذاء �أن يقوم بتحليل نتائج �أن�ش���طة التحقق مبا يف ذلك نتائج
املراجع���ات الداخلي���ة واخلارجية .كما يجب �أن تجُ رى عملية حتليل نتائج التحقق للأ�س���باب
التالية:
�أ	.الت�أك���د من �أن كفاءة النظ���ام تتوافق مع الرتتيبات املخطط���ة ومتطلبات نظام
�إدارة �سالمة الأغذية املو�ضوعة بوا�سطة املن�ش�أة.
ب .حتديد مدى االحتياج لتحديث �أو حت�سني النظام وعند احلاجة لتح�سني النظام
يتم تدوين ذلك يف ال�سجل اخلا�ص ب�إجراء التح�سني امل�ستمر.
ج .حتديد الظروف التي ت�ؤدي �إىل زيادة احتمال حدوث تلوث.
د .و�ضع معلومات تفيد يف عملية التخطيط للمراجعة الداخلية ومعرفة الأماكن
املطلوب �إجراء مراجعته عليها لإعطاء دليل على فاعلية الإجراءات الت�صحيحية
التي مت اتخاذها.
كما يتم ت�س���جيل نتائج التحليل وو�ضعها يف تقرير يُرفع للإدارة العليا ويكون مبثابة مدخل
م���ن مدخ�ل�ات مراجعة الإدارة كم���ا يجب �أن ت�س���تخدم هذه النتائ���ج كمدخالت لتحديث
النظام.
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ثامنًا :نظام تتبع المنتج:

تقوم املن�ش����أة ب�إ�ص���دار وتوثيق نظام لتتبع املنتج يعمل على حتديد دفعة �أو ت�شغيلة املنتج
وعالقته باملواد اخلام و�س���جالت التوريد والت�ص���نيع ،ويكون هذا النظ���ام قادراً على متييز
املادة القادمة من املوردين املبا�شرين وطريق التوزيع ال َّأويل للناجت النهائي .ولت�سهيل عملية
تتبع املنتج و�إجراء �س���حب املنتجات ميكن تطبيق نظام التكويد العمودي للمنتجات وربطها
بقاعدة البيانات اخلا�صة باملنتج.
كما يتم االحتفاظ لفرتة حمددة من الزمن ب�سجالت تتبع املنتج لتمكني املن�ش�أة من تقييم
النظام ول�ض���مان �إمكانية �إجراء �سحب املنتجات غري الآمنة ب�سهولة يف حالة حدوث م�شكلة
منها .وتكون ال�س���جالت متوافقة مع املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية ومتطلبات امل�ستهلك،
وقد تكون على �سبيل املثال م�ستندة �إىل رقم الت�شغيلة املحدد للمنتج النهائي.
تاسعًا :التحكم في حاالت عدم المطابقة:

ت�ض���من املن�ش����أة �أنه يف حالة حدوث جت���اوز للحدود احلرجة عن���د �أي نقطة حتكم حرجة
�أو هناك فقد يف ال�س���يطرة على برامج املتطلبات ال َّأولية الت�ش���غيلية �أن املنتجات املت�أثرة متت
ال�س���يطرة عليها عند �إنتاجه���ا وذلك عن طريق الإجراء الت�ص���حيحي� ،أو تداولها وذلك عن
طريق �إجراء �سحب املنتج املعيب .كما �أنه يتم توثيق هذه الإجراءات مت�ضمنة النقاط التالية:
1 .1حتديد وتقييم املنتجات النهائية املت�أثرة لتحديد �أف�ضل الطرق للتعامل معها ومراجعة
للت�صحيحات التي نفذت.
2 .2املنتجات التي مت ت�ص���نيعها حتت ظروف احليود عن احل���دود احلرجة تكون غري �آمنة
لدرج���ة كبرية ويجب �أن يتم التعامل معها بالطريقة ال�ص���حيحة ،واملنتجات التي مت
ت�ص���نيعها يف ظروف عدم الت�أك���د من تطبيق الربامج التمهيدية للت�ش���غيل يجب �أن
تخ�ض���ع لعملية التقييم التي تت�ضمن �أ�س���باب احليود وما ترتب عليها من نتائج ترتبط
ب�سالمة الغذاء ،وعند ال�ضرورة يتم التعامل معها تَ َبعاً لت�سجيل نتائج التقييم.
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3 .3يتم اعتماد جميع الت�صحيحات بوا�سطة ال�شخ�ص امل�سئول ،بعد �أن يتم ت�سجيلها مع
و�ص���ف لطبيعة حالة عدم املطابقة و�أ�س���بابها وعواقبها والإجراء الت�صحيحي املتخذ
م���ع الأخذ يف االعتبار �أي معلومات تخ�ص عمليات تتبع الدفعات �أو الت�ش���غيالت
غري املطابقة.

الإجراءات الت�صحيحية:

تقوم املن�ش����أة بتقييم البيانات الناجتة من مراقبة برامج املتطلبات الأولية الت�ش���غيلية ونقاط
التحكم احلرجة بوا�س���طة �شخ�ص يتمتع باملعرفة الكافية وله �ص�ل�احية البدء يف الإجراءات
الت�ص���حيحية .كما يجب البدء يف الإجراءات الت�صحيحية عندما يتم جتاوز احلدود احلرجة
�أَو عندم���ا يكون هناك عدم الت���زام بربامج املتطلبات ال َّأولية الت�ش���غيلية .وحتتفظ املن�ش����أة
ب�إجراءات موثقة حتدد فيها الإجراءات املالئمة لتمييز ومنع �أ�س���باب عدم املطابقة التي متت
لتجن���ب تكراره���ا ،وجللب العملية �أو النظ���ام مرة �أخرى حتت ال�س���يطرة بعد التخل�ص من
�أ�سباب عدم املطابقة ،وتت�ضمن هذه الإجراءات النقاط التالية:
�أ .مراجعة عدم التطابق مبا فى ذلك �شكاوى امل�ستهلكني.
ب .مراجعة اجتاهات نتائج املراقبة التي قد ت�شري �إىل امليل نحو فقد ال�سيطرة.
ج .حتديد �أ�سباب عدم املطابقة.
د .يجب اتخاذ �إجراء ل�ضمان عدم حدوث حالة عدم املطابقة وهو �إجراء العمل
الوقائي ،وهو �أحد الإجراءات ال�ستة الإلزامية يف موا�صفة نظام �إدارة �سالمة
الغذاء.
هـ .حتديد وتطبيق الإجراءات املطلوبة.
و .ت�سجيل نتائج الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
ز .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها للت�أكد من فعاليتها.

التعامل مع املنتجات غري الآمنة:

� ً
أوال :طريقة التعامل مع املنتجات غري الآمنة
تتعامل املن�ش�أة مع املنتجات غري املطابقة باتخاذ الإجراءات التي متنع دخولها �إىل �سل�سلة
الغذاء� ،إال �إذا ت�أكدت املن�ش�أة من النقاط التالية :
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�أ .مت خف�ض �أخطار �سالمة الغذاء �إىل امل�ستويات املقبولة املحددة.
ب� .أخطار �سالمة الغذاء املعنية �ستقل �إىل امل�ستويات املقبولة املحددة قبل دخولها
�إىل �سل�سلة الغذاء.
ج	.املنتج مازال يحقق امل�س���تويات املقبولة املحددة من �أخطار �سالمة الغذاء على
الرغم من عدم املطابقة.
د .جميع دفعات �أو ت�ش���غيالت املنتج والتي ت�أث���رت بحالة عدم املطابقة يجب �أن
يتم حجزها حتت �س���يطرة املن�ش�أة حتى يتم تقييمها .و�إذا خرجت منتجات غري
مطابقة للموا�ص���فات عن نطاق �سيطرة املن�ش�أة ف�إنها تعد خطرة ،وتقوم املن�ش�أة
ب�إعالم الأطراف املعنية وتبد�أ يف �إجراءات �سحب املنتج.

ثاني ًا :التقييم لإخالء �سبيل املنتج:

كل دفعة �أو ت�ش���غيلة من املنتج �أثرت عليه حالة عدم املطابقة يجب �أن يُخلى �س���بيله فقط
كمنتج �آمن عندما ينطبق عليه كل من ال�شروط التالية :
�أ .دليل عن ن�شاط املراقبة يثبت �أن �إجراءات التحكم كانت فعالة.
ب .دليل يو�ض���ح �أن الت�أثري امل�ش�ت�رك بني الإجراءات التحكمية لذلك املنتج املعني
يتوافق مع الأداء املرغوب.
ج .نتائج �س���حب العينات املخربية و �/أو �أن�ش���طة التحقق �أو�ضحت �أن دفعة �أو
ت�ش���غيلة املنتج املت�أثر يتوافق مع امل�ستويات املقبولة املحددة من �أخطار �سالمة
الغذاء املعنية.
ثالث ًا :الت�صرف يف املنتجات غري الآمنة:
�إذا �أثبت���ت عملية التقيي���م عدم �إمكانية ط���رح املنتج للتداول ،ف�إنه يج���ب معاملة املنتج
ب�إحدى الطرق التالية:
�أ� .إعادة الت�ص���نيع داخل �أو خارج املن�ش�أة ل�ض���مان �إزالة �أو تقليل �أخطار �سالمة
الغذاء �إىل امل�ستويات املقبولة.
ب� .إعدام املنتج والتخل�ص منه كنفايات بطريقة �صحيحة.
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ج .ت�صدير املنتج �إىل دولة ت�سمح موا�صفاتها القيا�سية بقبول املنتج املعيب.
د .توجيه املنتج ال�ستخدام �آخر (كعلف للحيوان مث ًال).
�سحب املنتج:
لتمكني وت�سهيل ال�سحب الكامل واملنا�سب للكثري من املنتجات النهائية غري الآمنة تراعى
النقاط التالية:
�أ .تقوم الإدارة العليا للمن�ش����أة بتعيني �أ�ش���خا�ص لهم �س���لطة بدء عملية �سحب
املنتجات وتعيني �أ�شخا�ص لتنفيذ عملية ال�سحب.
ب .يجب على املن�ش�أة �أن تن�شىء وحتتفظ ب�إجراءات موثقة ملا يلي:
•�إخطار الأطراف املهتمة واملعنية مثل ال�س���لطات الت�ش���ريعية التنظيمية
وامل�ستهلكني.
•التعام���ل مع املنتج امل�س���حوب وكذلك الدفعات �أو الت�ش���غيالت التي
مازالت فى م�ستودع املن�ش�أة.
•ت�سل�سل الإجراءات الواجب اتخاذها.
ويتم التحفظ على املنتجات التي مت �س���حبها يف مكان �آمن حلني �إعدامها �أو ا�س���تخدامها
لأغرا�ض غري الغر�ض الأ�سا�سي ال�س���تخدامها ،مع حتديد �إذا كانت �آمنة لال�ستخدام اجلديد
(كعلف للحيوان مث ًال) �أو يتم �إعادة ت�صنيعها ل�ضمان حتولها ملنتج �آمن .
كما يتم ت�سجيل ال�س���بب ونتيجة �س���حب املنتج وتبليغها فى تقرير الإدارة العليا للمن�ش�أة
كمدخل من مدخالت مراجعة الإدارة .وتقوم املن�ش�أة بالتحقق وت�سجيل كفاءة برنامج ال�سحب
من خالل ا�ستعمال التقنيات املالئمة مثل �إجراء عمليات جتريبية وهمية ل�سحب املنتج.
صالحية وتحقق وتحسين نظام إدارة سالمة الغذاء

يقوم فريق �سالمة الغذاء بالتخطيط وتطبيق العمليات الالزمة للت�أكد من �صالحية مقايي�س
و�إجراءات التحكم ،وللتحقق من فعالية نظام �إدارة �سالمة الغذاء وحت�سني �أدائه.
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أوالً :صالحية إجراءات التحكم:

قبل تطبي���ق �إجراءات التحكم وت�ض���مينها فى برامج املتطلبات ال َّأولية الت�ش���غيلية وخطة
الها�سب  ،وبعد �أي تعديل يف ذلك املكان ف�إن املن�ش�أة تقوم بالت�أكد من النقاط التالية:
�أ� .إجراءات التحكم املتخذة قادرة على حتقيق ال�س���يطرة املطلوبة على م�ص���ادر
اخلطر التي تهدد �سالمة الغذاء.
ب� .إجراءات التحكم الفعالة التي ت�ضمن احل�صول على منتج نهائي يتمتع بالأمان
املطلوب.
�إذا ثبت �أن �إجراءات التحكم ال تفي ب�أحد �أو كل املتطلبات ال�س���ابق ذكرها� ،سيتم �إجراء
تعديالت و�إعادة تقييم  .وقد ت�ش���مل التعديالت املق�صودة تعديالت يف �إجراءات التحكم
فى املواد اخلام ،يف تكنولوجيا الت�ص���نيع ،يف خ�صائ�ص املنتج النهائي ،يف و�سائل التوزيع
�أو الغر�ض من اال�ستخدام.
ثانيًا :ضبط أنشطة المراقبة والقياس:

يجب على املن�ش�أة �أن توفر الدليل على �أن طرق املراقبة والقيا�س التى مت حتديدها والأجهزة
امل�ستخدمة لهذه القيا�سات كافية ل�ضمان �أداء �إجراءات املراقبة والقيا�س .ول�ضمان م�صداقية
النتائج لأجهزة القيا�س والطرق امل�ستخدمة تُراعى النقاط التالية:
�أ .يج���ب �أن يت���م معايرتها على ف�ت�رات زمنية حم���ددة� ،أو قبل اال�س���تخدام،
با�س���تعمال معايري حملي���ة �أو عاملية ميك���ن التحقق منها ب�ش���هادات معايرة من
جهات معتمدة.
ب .يجب �أن يتم �ضبطها �أو �إعادة �ضبطها عند اللزوم.
ج .يجب �أن يتم حتديدها للتمكن من حتديد املعايرة املطلوبة.
د .يجب �أن يتم حفظها من عمليات ال�ضبط اخلاطئة والتي قد ت�ؤدي �إىل نتائج غري
�صحيحة.
هـ .يج���ب �أن يتم حمايتها من الك�س���ر والتوقف عن العم���ل وذلك بتوفري �أجهزة
احتياطية للعمل عند الطوارئ.
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ثالثًا :تحسين نظام إدارة سالمة الغذاء:

 .1التح�سني امل�ستمر:
يجب �أن تت�أكد الإدارة العليا من �أن املن�ش����أة حت�س���ن با�س���تمرار فعالية النظام من خالل
ا�س���تعمال عمليات االت�ص���ال ،مراجع���ة الإدارة  ،املراجع���ة الداخلية ،تقيي���م نتائج التحقق
الفردية ،حتليل نتائج �أن�ش���طة التحقق ،امل�ص���داقية ،جمموعات �إج���راءات التحكم ،الأفعال
الت�صحيحية و�إجراءات حتديث النظام.

 .2حتديث نظام �إدارة �سالمة الغذاء:
يجب �أن ت�ضمن الإدارة العليا عملية التحديث امل�ستمر للنظام .ولتحقيق هذا ،يجب �أن
يقوم فريق �سالمة الغذاء بتقييم النظام على فرتات زمنية حمددة .ينبغي �أن يعترب الفريق �أنه
من ال�ضروري مراجعة حتليل الأخطار ،الربامج ال َّأولية للت�شغيل وخطة الها�سب .ويجب �أن
يكون التقييم و�أن�شطة التحديث م�ستندة �إىل ما يلي:
1 .1مدخالت عمليات االت�صال الداخلية واخلارجية .
2 .2مدخالت من �أي معلومات تخ�ص مالءمة وفعالية النظام.
3 .3خمرجات من نتائج حتليل �أن�شطة التحقق.
4 .4خمرجات مراجعة الإدارة.
5 .5عند تعديل طريقة الإنتاج �أو موا�صفات املنتج النهائي.
كما يجب �أن يتم ت�س���جيل �أن�ش���طة النظام التي مت حتديثها وو�ضعها فى تقرير ،بالأ�سلوب
املنا�سب الذي يكون مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة .

***
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الباب الثالث
الرقابة على نظام
إدارة سالمة الغذاء

يق���وم نظام الرقابة على �س�ل�امة الغذاء داخل املن�ش����آت الغذائية عل���ى جمع املعلومات
عن هذه املن�ش����أة للتعرف على الأماكن املحتمل حت�س���ينها من ناحية �س�ل�امة الغذاء و�أنظمته
املختلفة ،كما يعمل نظام الرقابة �أي�ض���اً على الأماكن التي حتتوي على عنا�ص���ر عدم املطابقة
يف النظام والعمل على ت�صحيحها والتحقق من �سالمة الإجراء الت�صحيحي.
ويتكون نظام الرقابة من ثالثة عنا�ص���ر �أ�سا�سية ،كل عن�صر منها �ضروري لإمتام واكتمال
نظام الرقابة ،وهذه العنا�صر هي:
1 .1القائمون ب�أعمال الرقابة على �سالمة الغذاء.
2 .2طريقة املراقبة ح�سب حجم املن�ش�أة الغذائية.
3 .3نظام �إدارة العملية الرقابية.
ويقوم اجلهاز الرقابي ب�إلزام املن�ش����أة الغذائية بتطبيق مفاهيم �إدارة �س�ل�امة الغذاء التي
يتم مراجعتها دورياً طبقاً للوائح والت�شريعات املعمول بها .حيث تتم تنمية �إجراءات الرقابة
و�سيا�س���تها عن طريق اجلهات احلكومية املنوطة بذلك .وتتوقف �سيا�س���ة و�إجراءات املراقبة
على الرتتيبات الفعالة لعملية الرقابة واملوارد الب�ش���رية .ومتابعة اجلهات احلكومية مل�صداقية
عملية املراقبة.
أوالً :القائمون بأعمال الرقابة على نظام إدارة سالمة الغذاء:

هن���اك معايري دقيقة يف اختيار مراقبي نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء املطبق داخل املن�ش����آت
الغذائية فهناك خم�سة معايري �أ�سا�سية يتم على �أ�سا�سها اختيار املراقبني ال�صحيني:

 .1املعرفة العلمية والفنية:

من املفرت�ض �أن لكل م�س���توى من م�س���تويات املراقبني مقداراً منا�سباً من املعرفة العلمية
والفنية حتى يكونوا قادرين على احلكم على نظام �إدارة �سالمة الغذاء املطبق داخل املن�ش�أة

40

الغذائية .وت�ض���م اخللفية الفنية �أ�سا�س���يات �صحة و�س�ل�امة الغذاء ،وت�شمل ميكروبيولوجيا
الأغذية و�إنتاج وتداول الغذاء ،بالإ�ض���افة �إىل اختيار دورات يف نظم �إدارة �سالمة الغذاء
والها�سب ودورة مراجع داخلي .وتعطي فرتة العمل التي يق�ضيها املراقب يف من�ش�أة غذائية
ما املعرفة العلمية والفنية الكافية يف جمال هذه املن�ش����أة .ومن ال�ض���روري �أي�ض���اً �أن ميتلك
املراقب القدرة اجليدة على املالحظة والتف�سري وتطبيق الت�شريعات .كما يجب على املراقب
�أثناء �إجنازه �أعمال الرقابة ال�ص���حية على الأغذية �أن يحدد ما �إذا كانت املن�ش����أة متوافقة مع
برامج �سالمة الغذاء ومتوافقة مع متطلبات املوا�صفات القيا�سية ل�سالمة الغذاء �أم ال.

 .2املعرفة والإملام بنظام �إدارة �سالمة الغذاء:

يجب على القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية امل�سئولني عن فح�ص ومتابعة املن�ش�آت احلا�صلة
على �ش���هادة نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء ( FSMSالأيزو � )2005 : 22000أن يكون لديهم
معرفة ودراية تامة بالنظام وبراجمه التمهيدية من اال�شرتاطات ال�صحية القيا�سية واملمار�سات
الت�ص���نيعية اجليدة والنظافة والتطهري والتعقيم وال�ص���حة ال�شخ�صية و�أ�سا�سيات تكنولوجيا
الغ���ذاء واملعامل ،كما يكون لديهم الق���درة على تطبيق هذه املبادئ لك���ي يقوموا باملراقبة
الفعالة على النظام.

 .3الإملام مبهارات املراقبة:

يجب �أن يكون القائم ب�أعمال الرقابة ال�صحية على دراية ومعرفة بنظام املراقبة و�أن يكون
لدي���ه املهارات واخلربات الكافية املطلوب توافرها يف مراقب املن�ش����آت املطبقة لنظام �إدارة
�س�ل�امة الغذاء؛ حتى ي�ؤدي عمله بكف���اءة عالية وبالتايل �إحكام الرقابة ال�ص���حية على تلك
املن�ش����آت الغذائية  .كما �أن عملية تقييم مراقب نظام �إدارة �سالمة الغذاء يجب �أن ت�أخذ يف
االعتبار مق���دار التدريب الذي تلقاه وخربته يف هذا املجال ،مع �ض���رورة اجتياز دورات
تدريبي���ة مثل دورة مراجع داخلي معتمد للمطابق���ة مع متطلبات املراقب اجليد ،ويكون من
ال�ض���روري �أن يتقدم مراقب �سالمة الغذاء بقائمة معتمدة باملراقبات (املراجعات) التي قام
بها والتي حتت�سب من �ضمن متطلبات خرباته.

41

دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

 .4املعرفة التامة بالعملية و�/أو العمليات الت�صنيعية:

يج���ب �أن يكون ل���دى مراقبي نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء املعرفة التام���ة والإملام ب�أنواع
الأخطار لكل عملية �أو خطوة من خطوات ت�ص���نيع منتج غذائي معني وكذلك الإملام بتدابري
التحكم يف تلك الأخطار من �أجل مراجعة فعالة للنظام باملن�ش����أة الغذائية .ويتم احل�ص���ول
على هذه اخلربة عن طريق �إجناز �أعمال الرقابة يف العديد من املن�ش����آت الغذائية والتدريب
والدرا�سة وخربة الفح�ص والتفتي�ش.
�أما الأ�شخا�ص املدربون وامل�ؤهلون على عمليات املراقبة ولكن تنق�صهم املعرفة بالعمليات
الفني���ة الت�ص���نيعية فيمكن اال�س���تعانة بهم كمراقبني م�س���اعدين للمراقبني الأ�سا�س���يني حتى
ح�صولهم على اخلربة واملعرفة والدراية املطلوبة ملختلف عمليات ت�صنيع الأغذية.
وم���ن الأمور املهمة التي ت�ؤخ���ذ يف االعتبار عند تقييم املراج���ع ،املراجعات الفنية التي
قام بها ومقدار اخلربة الفنية التي اكت�س���بها من خالل تلك املراجعات ،خ�صو�ص���اً العمليات
الت�صنيعية املعقدة التي تت�ضمن م�شاكل فنية متعددة ومتنوعة ،كما يعترب عدد املراقبات التي
قام بها �ضمن معايري التقييم.
مع الأخذ يف االعتبار �أن بع�ض العمليات الت�ص���نيعية تكون غري متخ�ص�ص���ة ملنتج معني،
فعلى �س���بيل املثال عملية التجفيف بالرذاذ لل�س���وائل الغذائية ميكن ا�س���تخدامها يف جتفيف
العديد من املنتجات الغذائية كالبي�ض واحلليب وع�صائر الفاكهة وم�ستخل�صات النب وغريها
من ال�سوائل الغذائية.

 .5القدرة على تبادل املعلومات:
من املهام الأ�سا�سية ملراقب نظام �إدارة �سالمة الغذاء �أن يكون لديه القدرة على اتخاذ ما
يراه من �إجراءات ت�ص���حيحية عند ظهور حالة من حاالت عدم املطابقة يف �أحد بنود برامج
�س�ل�امة الغذاء املطبق داخل املن�ش����أة الغذائية التي يقوم باملراقب���ة عليها .ومن الأمور املهمة
الت���ي يجب عل���ى املراقب �أخذها يف االعتبار عدم و�ض���ع �أي حلول و�س���طية �أثناء املراقبة
حيث �إن ذلك لي�س من اخت�صا�ص���ه ف�إن تعديل م�س���ار عملية الت�ص���نيع �أو خطة �إدارة �سالمة
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الغذاء املطبقة داخل املن�ش����أة هو من م�س���ئولية فريق �س�ل�امة الغذاء الذي قام بو�ضع اخلطة
ولي�س���ت من م�س���ئولية املراقب ،لكن يحق ملراقب نظام �إدارة �سالمة الغذاء �أن يقرتح على
فريق �س�ل�امة الغذاء تعديل م�س���ار العملية الت�صنيعية �إذا كان ذلك �ض���رورياً لإمتام الإجراء
الت�ص���حيحي حلالة عدم املطابقة .ويتطلب هذا �أن يكون املراقب ملماً بالإجراءات التحكمية
يف خمتلف �أنواع الأخطار التي تتعر�ض لها �أي عملية ت�صنيعية ،ولكي يتحقق ذلك البد �أن
يكون لدى املراجع خربات حمددة يف هذا املجال والقدرة على تبادل املعلومات واالطالع
امل�ستمر والتدريب اجليد على نظام �إدارة �سالمة الغذاء.

مهام القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية على الأغذية
على مراقبي �سالمة الغذاء تقييم مدى مطابقة املن�ش�أة لربامج �سالمة الغذاء املوثقة وكذلك
املوا�صفات القيا�سية ل�سالمة الغذاء ومدى توفر الربامج التمهيدية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء
يف املن�ش����آت الغذائية ،و�أن املن�ش�أة قد مت ت�أهيلها للح�صول على �شهادة االعتماد �أي التطابق
مع متطلبات املوا�ص���فات القيا�س���ية الدولية “الأيزو” .والبد �أن يك���ون املراقبون متوافقني
�أي�ض���اً مع متطلبات املوا�ص���فات الدولية حتى يقوموا بتقييم ما �إذا كانت املن�ش�أة متوافقة مع
املوا�صفات �أم ال� ،أي يكونون معتمدين من ”�( “IRCAسجل املراقبني الدوليني) .ويو�ضح
ال�شكل التايل خطوات عملية املراقبة.
والبد �أن يكون للمراقبني خربة ودراية كافية بالعمليات الت�ص���نيعية التي تتم يف املن�ش�آت
الغذائي���ة التي يقومون مبراقبتها ،ولديه���م معلومات كافية عن برامج �س�ل�امة الغذاء ونظم
املراجعة املعمول بها .وتتم عملية املراقبة وفقاً خلطوات حددتها املوا�ص���فة القيا�س���ية الدولية
املقررة .وتتميز عمليات الرقابة باملرونة التامة بحيث يتم تطبيقها وتوظيفها على كل املن�ش�آت
الغذائية الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية.
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ويتلخ�ص دور القائمني ب�أعمال الرقابة ال�صحية على الأغذية فيما يلي:

خطوات مراقبة سالمة الغذاء

1 .1واجبات ومهام املراقبني ال�صحيني:
مراقبة العملية الت�صنيعية

ال
هل مت التحكم يف
الأخطار؟

عملية املراقبة
تقوم املن�ش�أة
باملراجعة الدورية
لربنامج �سالمة
الغذاء

تقوم املن�ش�أة
بتطبيق نظام �إدارة
�سالمة الغذاء

ال
تعديل نظام �إدارة
�سالمة الغذاء
للتحكم يف الأخطار

يجب على المن�ش�أة
تحديد نقاط عدم
المطابقة وتعديلها

هل متابعة املراجع مطلوبة؟

نعم
الرجوع خلطوة املراجعة *
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ال

•�إجراء عملية مراقبة لربامج �سالمة الغذاء على فرتات متتابعة حتددها اجلهة الرقابية.
•حتديد املراقبة التالية بالطريقة املنا�سبة ح�سب ت�صنيف املن�ش�أة.
•تقييم املن�ش�أة الغذائية من ناحية تطبيقها للموا�صفات القيا�سية لربامج �سالمة الغذاء.

تتم مراقبة برنامج
�سالمة الغذاء
على فرتات دورية
منا�سبة*

�إخطار اجلهة الرقابية
التخاذ الإجراءات جتاه
نقاط عدم املطابقة

للجهة الرقابية �س���لطة مبا�ش���رة على املن�ش����آت الغذائية التخاذ الإجراءات الت�صحيحية،
ومن �أهم واجبات املراقبني ما يلي:

يقدم المراقب
تقرير ًا عن عملية
المراقبة

نعم

هل تمثل خطورة على
�سالمة الغذاء؟

ال

نعم

هل تم تحديد
حاالت عدم
المطابقة؟
قد تحدث تكرارات
متتالية للمراقبة
ح�سب مخرجات
العملية الرقابية

•اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من ت�صحيح حاالت عدم املطابقة.
•عمل التقرير عن خمرجات ونتائج عملية املراقبة.
وعندما ت�ش�ي�ر حاالت عدم املطابقة �إىل �أنه ال يحدث �ض���رر بال�صحة العامة ف�إن املراقب
يقوم ب�س�ؤال املن�ش�أة عن كيفية التعامل مع حاالت عدم املطابقة لتقدير ما �إذا كان هذا التعامل
كافي���اً �أم ال ،وهذا رمبا يتطلب من املراقب �إع���ادة عملية املراقبة لتقدير حاالت عدم املطابقة
لأحد بنود نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء �أو الربامج التمهيدية للنظام .كما يجب على املراقب
الوقوف على ما مت اتخاذه من �إجراءات وقائية منا�س���بة لتفادي حاالت عدم املطابقة (�إجراء
العم���ل الوقائ���ي) ويف الغالب ما تكون هذه الإجراءات ب�س���يطة ويف بع����ض الأحيان يلزم
اتخاذ �إجراءات معقدة لت�صحيح حاالت عدم املطابقة التي تو�صل �إليها املراقب.

2 .2دور املراقب يف ت�شريعات �سالمة الغذاء:
تعت�ب�ر عمليتا الفح����ص واملراقبة �أ�س���ا�س التعرف على م���دى مطابقة املن�ش����آت الغذائية
للموا�ص���فات القيا�س���ية .وتقوم اجلهات الرقابية ب�إجراءات الفح�ص واملتابعة للتعرف على
مدي تنفيذ لوائح اال�ش�ت�راطات ال�صحية املنظمة لأن�شطة املن�ش����آت الغذائية املختلفة وتوقيع
اجلزاءات املالية والإدارية على املن�ش����آت املخالفة لال�شرتاطات واملوا�صفات املقررة ،ولكن
حالياً حدث تغري كبري يف هذا املفهوم الذي حتول �إىل نظام املراقبة وهي الطريقة التي تعتمد

45

دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

على تقدير االحتياجات واملتطلبات الأ�سا�س���ية ملفهوم �س�ل�امة الغذاء يف املن�ش����آت الغذائية
والذي يرجع �إىل تطبيق املوا�ص���فات القيا�س���ية الدولية (الأيزو  )2005 : 22000واملخت�صة
بنظام �إدارة �سالمة الغذاء ب�سل�سلة الغذاء.
ثانيًا :عملية المراقبة:

تقع م�س���ئولية احلكومة متمثلة يف اجلهاز الرقابي بو�ض���ع احلدود واملعايري اخلا�صة بنظام
�إدارة �س�ل�امة الغ���ذاء والرقابة عليها ،وتتمثل م�س���ئولية املن�ش����آت الغذائي���ة يف تطبيق تلك
املعايري.
فعلى �س���بيل املثال عند مراقبة برنامج النظافة والتطهري داخل املن�ش�أة الغذائية تقوم اجلهة
الرقابية مبراقبة املعايري التالية:

1 .1جداول النظافة والتطهري:

�أ .توثيق جداول النظافة والتطهري :يقوم املراقب بفح�ص وثائق النظافة والتطهري
من حيث الإج���راءات املوثقة حيث يج���ب �أن تكون هذه الإج���راءات قابلة
و�سهلة التطبيق يف جميع �أق�سام املن�ش�أة الغذائية ووا�ضحة.
ب	.الب���د �أن حتتوي الوثائ���ق على تتابع وط���رق عملية النظاف���ة والتطهري و�أنواع
املنظفات واملطهرات امل�ستخدمة.
ج .كتاب���ة خط���وات عملية النظافة والتطه�ي�ر بعدة لغات على �أن تكون وا�ض���حة
ومفهومة من قبل العاملني� ،أي ال بد من وجود وثيقة بيانات ال�س�ل�امة اخلا�صة
باملنظفات واملطهرات ( )safety data sheetsو�أن يتم �إحلاقها بوثيقة �إجراء
النظافة والتطهري ،وميكن احل�ص���ول على هذه الوثيقة من ال�ش���ركة امل�ص���نعة
للمنظف.

2 .2مواد النظافة والتطهري:
يجب �أن يت�أكد املراقب من مطابقة مواد التنظيف والتطهري وقابلية ا�ستخدامها يف املن�ش�أة
الغذائية « »Food gradeو�أن تكون من م�صدر موثوق به.
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�أق�سام املراقبة:
تنق�سم عملية املراقبة �إىل نوعني:

1 .1املراقبة املنتظمة:
وتتم عمليات الرقابة املنتظمة بغر�ض الت�أكد من ا�س���تمرارية املن�ش����أة الغذائية يف تطبيقها
لنظام �إدارة �سالمة الغذاء ،وكذلك الرقابة املنتظمة على املن�ش�آت الغذائية احلديثة.
وم���ن عيوب هذا النوع من الرقابة �أن املن�ش����أة الغذائية تكون عل���ى علم مبوعد الزيارة
فتق���وم بت�ص���حيح الأخطاء والعيوب وحاالت ع���دم املطابقة يف ي���وم الرقابة فقط؛ فيكون
التقرير النهائي للمراقب جيداً (�أي يتم ت�ضليل املراقب).

2 .2املراقبة غري املنتظمة (املفاجئة):
وتقوم اجلهة الرقابية بهذا النوع من املراقبة على من�ش�أة غذائية ما للأ�سباب التالية:
�أ .ظهور العديد من �شكاوى امل�ستهلكني من �أحد منتجات هذه املن�ش�أة.
ب .ظهور �أحد حاالت الت�سمم الغذائي نتيجة تناول �أحد منتجات هذه املن�ش�أة.
ج� .سحب املنتج من الأ�سواق.
د	.التقارير ال�سلبية للجهات امل�شرفة على تطبيق النظام حيال هذه املن�ش�أة.

العالقة بني اجلهة الرقابية واجلهة امل�ؤهلة واجلهة املانحة لل�شهادة:
تقوم اجلهة الرقابية بعمل قائمة باجلهات امل�ؤهلة واجلهات املانحة ل�شهادة نظام �إدارة �سالمة
الغذاء (الأيزو  )2005 : 22000وتكون هذه اجلهات معتمدة من قبل هذه الوزارة.
وتقوم املن�ش�آت الغذائية باال�ستعانة باجلهات امل�سجلة لدى الوزارة دون غريها من اجلهات
الأخرى ،حيث تقوم اجلهة الرقابية بو�ض���ع املعايري اخلا�صة بكل من اجلهات امل�ؤهلة واملانحة،
وحينما تتوافر هذه املعايري من كلتا اجلهتني تقوم اجلهة الرقابية بت�سجيلها واالعتماد عليها يف
العمليات الرقابية.
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�أما عن دور اجلهات الثالث يف العملية الرقابية فيتلخ�ص يف النقاط التالية:
•تق���وم اجلهة امل�ؤهلة بت�أهيل املن�ش����أة الغذائي���ة لتطبيق نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء مبا
يحتوي���ه من الربامج التمهيدية للنظام و�إن�ش���اء خطة ها�س���ب ،وذل���ك طبقاً لطبيعة
العملية الت�ص���نيعية بها ون���وع املنتجات التي تنتجها هذه املن�ش����أة وعمل مراجعات
داخلية دورية خالل تطبيق النظام.
•بع���د �إمتام تطبي���ق النظام من خالل اجلهة امل�ؤهلة تقوم اجلهة املانحة بفح�ص املن�ش����أة
الغذائية وعمل املراجعات اخلارجية لها ،وحينما جتد اجلهة املانحة ا�س���تيفاء املن�ش����أة
الغذائي���ة جلميع بنود النظ���ام تقوم مبنح �ش���هادة (الأيزو  )22000مل���دة ال تتجاوز
ثالث���ة �أعوام ،تقوم خالله���ا بعمل مراجعات خارجية للحفاظ عل���ى تطبيق النظام.
وعند اكت�ش���اف حاالت عدم املطابقة تقوم ب�إنذار املن�ش�أة ب�سحب ال�شهادة ما مل تقم
بالإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة خالل فرتة زمنية حتددها اجلهة املانحة.
•تقوم اجلهة الرقابية بعمل مراقبات دورية �أو مفاجئة للمن�ش����أة الغذائية بعد �إ�ص���دار
ال�ش���هادة ،وعند وقوع حاالت عدم مطابقة تقوم اجلهة الرقابية ب�إخطار اجلهة املانحة
بهذه احلاالت لتقييمها وتقدمي التقارير املنا�سبة لهذه احلاالت؛ للوقوف على �سحب
هذه ال�شهادات �أو �إبقائها ح�سب نوع حالة عدم املطابقة.
•تقوم اجلهة احلكومية بتقدمي ا�ست�ش���ارات فنية للمن�ش����أة الغذائية وكتيبات �إر�ش���ادية
ت�ساعد املن�ش�أة الغذائية على الإجراءات الت�صحيحية.

حاالت عدم املطابقة:
عندم���ا تقوم اجلهة املانحة ل�ش���هادة النظام بعمل مراجعات على املن�ش����أة الغذائية وعند
اكت�ش���افها حلاالت عدم مطابقة �أو حيود وهي تلك احلاالت التي تكون فيها ممار�س���ات تداول
الأغذية بتلك املن�ش����آت الغذائي���ة غري متوافقة مع متطلبات نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء وفق
املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو .)2005 : 22000
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وتق�سم حاالت عدم املطابقة �إىل:
1 .1حاالت عدم مطابقة حرجة.
2 .2حاالت عدم مطابقة عظمى.
3 .3حاالت عدم مطابقة �صغرى.

� ً
أوال :حاالت عدم املطابقة احلرجة:
وه���ي احلاالت غ�ي�ر املطابقة ملتطلبات نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء والتي تُ�س���بب بالت�أكيد
�ض���رراً مبا�شراً على ال�صحة العامة مل�س���تهلكي هذه الأغذية املنتجة �أثناء حدوث حالة عدم
املطابقة داخل املن�ش�أة الغذائية.
وعندم���ا تكت�ش���ف اجلهة املانحة لل�ش���هادة على تطبيق نظ���ام �إدارة �س�ل�امة الغذاء هذه
احلاالت ،ف�إنها تقوم ب�إتخاذ اخلطوات التالية:
�1 .1إخط���ار اجلهة الرقابية هاتفياً ،يليها كتابة وثيقة ر�س���مية بهذه احلالة ،وذلك قبل مرور
� 24ساعة على حدوثها.
2 .2تقوم اجلهة الرقابية بت�ش���كيل جلنة فور تلقي االت�ص���ال الهاتفي من اجلهة املانحة على
تطبيق النظام وتوجهها للمن�ش����أة وذلك بعد � 24س���اعة من الإب�ل�اغ للت�أكد من �إزالة
�سبب حالة عدم املطابقة.
3 .3تقوم اجلهة املانحة ب�إعادة املراجعة خالل � 7أيام من اكت�شاف حالة عدم املطابقة.

�أمثلة تطبيقية لبع�ض حاالت عدم املطابقة احلرجة:
مثال (:)1

عن���د قيام اجلهة املانح���ة باملراجعة على �أح���د املطاعم لوحظ لوح تقطيع خ�ش���بي واحد
ي�س���تخدم يف تقطي���ع اللحوم والدواج���ن واخل�ض���روات الطازجة امل�س���تخدمة يف �إعداد
ال�س�ل�اطات ،كما يقوم العاملون باملطعم بتداول اللحوم والدواجن غري املطهية ثم يقومون
بتداول الأغذية اجلاهزة للأكل مبا�شر ًة دون غ�سل وتطهري �أيديهم.
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وقام���ت اجلهة املانحة لل�ش���هادة ب�إخطار اجلهات الرقابية ملا قد ينتج من �أ�ض���رار �ص���حية
للم�ستهلك نتيجة حلدوث تلوث خلطي جراء هذا التداول غري املطابق .حيث قامت اجلهات
الرقابية بت�شكيل جلنة بعد � 24ساعة من الإبالغ عن حالة عدم املطابقة احلرجة للت�أكد من �إزالة
ال�سبب ،وذلك با�س���تخدام �ألواح تقطيع غري خ�شبية متعددة الألوان يخ�ص�ص �أحدها فقط
لتجهيز اللحوم والثاين لتجهيز الدواجن والثالث لإعداد وجتهيز اخل�ضراوات الطازجة.
ث���م التنبيه على العاملني باملطعم ب�ض���رورة غ�س���ل �أيديه���م وتطهريها بالطريقة القيا�س���ية
املع�ت�رف بها بعد تداول كافة الأغذي���ة غري املطهية وقبل تداول الأغذي���ة اجلاهزة للأكل مع
�ضرورة الف�صل اجليد بني هذين النوعني من الطعام.
وقام���ت اجلهة املانحة ب�إعادة املراجعة خالل �س���بعة �أيام من اكت�ش���اف حالة عدم املطابقة
احلرجة.

مثال (:)2

قامت اجلهة املانحة ل�ش���هادة (الأيزو  )22000ب�أحد م�ص���انع الأغذية املنتجة للب�سكويت
امل�صنع من طحني الأرز لفئة خا�ص���ة من امل�ستهلكني الذين يعانون من ح�سا�سية من جلوتني
القمح .و�أثناء املراجعة وجدت اجلهة املانحة �أن املن�ش����أة تقوم بخلط ن�سبة من طحني القمح
�إىل طحني الأرز دون �أن يذكر ذلك �ص���راحة على البطاقة املبا�ش���رة للعبوة ،وبتحري ذلك
من امل�س���ئول عن الإنتاج باملن�ش����أة �أفاد ب�أنه يتم �إ�ض���افة هذه الن�سبة من طحني القمح كمغلظ
للقوام و�سيتم ت�صحيح ذلك (عدم ذكر ن�سبة الإ�ضافة من طحني القمح على البطاقة املبا�شرة
للعب���وة) بعد االنتهاء من كمية مواد التعبئة والتغليف امل�س���تخدمة حالياً بطباعة مواد تغليف
جديدة مدون عليها الن�سبة امل�ضافة من طحني القمح.
قامت اجلهة املانحة ب�إخطار اجلهة الرقابية امل�س���ئولة حيث �ألزمت الأخرية املنتج بالتخل�ص
متاماً من جميع املنتجات املخالفة املوجودة طرف املن�ش����أة وا�س���تدعاء كافة املنتجات التي مت
توزيعها وت�سويقها مرة �أخرى �أي بعد �إعادة تعبئتها بالبيانات اجلديدة.
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ثاني ًا :حاالت عدم املطابقة الكربى:

هي حاالت غري مطابقة ملتطلبات نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء قد ت�س���بب �ض���رراً ب�ص���حة
امل�ستهلك بدرجة كبرية.
وعل���ى اجلهة املانحة ل�ش���هادة نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء عند اكت�ش���افها لهذا النوع من
حاالت عدم املطابقة �أن تقوم باخلطوات التالية:
�1 .1إخط���ار اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�س���ئولة بحالة عدم املطابقة خالل �س���بعة �أيام من
اكت�شافها ،ومن خالل هذا الإخطار تقرر اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�سئولة مدى احلاجة
لت�شكيل جلنة لفح�ص ومراجعة املن�ش�أة بنا ًء على �شدة ال�ضرر املحتمل حدوثه.
2 .2تق���وم اجله���ة املانحة ب�إعادة املراجعة خالل �س���بعة �أيام من �إخط���ار اجلهة �أو اجلهات
الرقابية امل�سئولة.
3 .3على املن�ش����أة �أن تتخذ ما تراه منا�سباً لت�ص���حيح حالة عدم املطابقة الكربى املكت�شفة
و�إذا مل تقم املن�ش����أة بت�ص���حيح احلالة خالل �س���بعة �أيام ف�إنها تتحول من حالة عدم
مطابقة كربى �إىل حالة عدم مطابقة حرجة.

مثال تطبيقي على حاالت عدم املطابقة الكربى:

�أثن���اء قيام اجله���ة املانحة على تطبيق النظام باملراجعة ب�إحدى املن�ش����آت الغذائية وجد �أن
العمال يقومون بغ�س���ل وتطهري �أيديهم ولكنهم ي�ستخدمون منا�ش���ف من القما�ش ت�ستخدم
لعدة مرات بد ًال من املنا�شف الورقية ذات اال�ستخدام الواحد .فقامت اجلهة املانحة ب�إخطار
اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�س���ئولة مع �إخطار املن�ش����أة بحالة عدم املطابق���ة و�إعادة املراجعة
خالل �سبعة �أيام للـت�أكد من ت�صحيح الو�ضع احلايل.

ثالث ًا :حاالت عدم املطابقة ال�صغرى:

وه���ي حاالت غ�ي�ر مطابق���ة ملتطلبات نظام �إدارة �س�ل�امة الغ���ذاء ولكنها قليلة ال�ض���رر
للم�س���تهلكني عند وجودها ،حيث يتم �إخطار املن�ش����أة بها وحتديد فرتة زمنية لت�صحيح هذه
احلالة مع �إخطار اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�سئولة دون احلاجة �إىل حتديد جلنة للفح�ص .و�إذا
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مل يتم ت�صحيح هذه احلاالت قبل املراجعة التالية تتحول من حاالت عدم مطابقة �صغرى �إىل
حاالت عدم مطابقة كربى.

�أمثلة تطبيقية على حاالت عدم املطابقة ال�صغرى:
مثال (:)1
عند قيام اجلهة املانح���ة ب�أعمال املراجعة لأحد املطاعم متت مالحظة حاالت عدم املطابقة
ال�صغرى التالية:
1 .1وجود ك�سر بالطبقة املغطاة لأر�ضية منطقة الإعداد.
2 .2تكون ف�ضالت �شحمية على الفالتر �أعلى مداخن الأفران.
3 .3الأغذية غري املطهية املغلفة مالم�سة لأر�ضية امل�ستودع املربد.
4 .4عدم اتباع قاعدة ما يخزن �أو ًال ي�صرف �أو ًال بامل�ستودعات.
وبنا ًء عليه قامت اجلهة املانحة ب�إبالغ �إدارة املن�ش�أة بالإجراءات الت�صحيحية التالية:
�1 .1إ�صالح العيوب ب�أر�ضية املن�ش�أة خالل  21يوماً من تاريخ املراجعة.
2 .2تغيري الفالتر �أعلى مداخن الأفران خالل � 24ساعة.
3 .3زي���ادة عدد الأرفف داخل م�س���تودع التربيد لتجنب تخزين الأغذية على �أر�ض���ية
امل�ستودع.
�4 .4إعادة تنظيم وترتيب امل�ستودع بحيث تتبع قاعدة ما يخزن �أو ًال ي�صرف �أو ًال.
تقوم بعد ذل���ك اجلهة املانحة ب�إعادة عملي���ة املراجعة و�إخطار اجلهات الرقابية امل�س���ئولة
بالت�صحيحات التي مت �إجرا�ؤها.

مثال (:)2

�أثن���اء �إح���دى املراجعات التي تق���وم بها اجلهة املانح���ة على �أحد حم�ل�ات بيع الأغذية
(البقاالت) وجدت �أن بع�ض الأغذية املعرو�ضة تعدت التاريخ الأف�ضل لال�ستخدام «Best
” before dateكذلك وجد �أن باب مربد امل�شروبات غري حمكم الغلق نظراً لعيب بال�صيانة،
وكذلك عدم ت�سجيل بع�ض الب�ضائع ب�سجالت التوريد.
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لذلك قامت اجلهة املانحة ب�إخطار الإدارة بالإجراءات الت�صحيحية التالية:
1 .1التخل�ص من املنتجات التي انتهت فرتة اال�ستخدام الأمثل لها فوراً.
�2 .2إ�صالح باب الثالجة خالل فرتة  21يوماً.
3 .3ت�سجيل كافة الأغذية املوردة للمن�ش�أة.
ثم قامت اجلهة املانحة ب�إعادة املراجعة وتعديل التقرير للجهات امل�سئولة.
تصنيف المنشآت الغذائية

توجد جمموعتان من املن�ش�آت الغذائية:
•املجموعات ال�صناعية الرئي�سة.
•ال�صناعات عالية اخلطورة.

1 .1املجموعات ال�صناعية الرئي�سة
جتارة الأغذية واخلدمة الغذائية ونقل الأغذية وعمليات التخزين
املجموعة الرئي�سية

الو�صف

نوعية املن�ش�آت

منخف�ضة اخلطورة
جتارة الأغذية الثابتة وامل�ص���نعة
� َّأولي���اً والأغذي���ة املغلف���ة و/
�أو الأغذية التي يتم تعري�ض���ها
لعملي���ات �إ�ض���افية بوا�س���طة
امل�ستهلك.

جتارة الأغذية املغلفة �أو التي يتم تعري�ض���ها
لعملي���ات ت�ص���نيعية ب�س���يطة (تقطيعه���ا يف
�ص���ورة �ش���رائح �أو قطع) ولكن قد حتتاج
�إىل تخزين وتداول منا�سبني (مثل التربيد).
وقد يحتاج الغذاء ملعاملته بعمليات �أخرى
بوا�سطة امل�ستهلك.

البقاالت وجتارة منتجات
احللي���ب وبائع���ي احلليب
وجتارة احللويات واملخابز
واملالحم.

متو�سطة اخلطورة
وت�شمل املن�ش����آت التي ت�صنع �أغذية جاهزة كانت�ي�ن املدار����س والتيك
جتارة الأغذي���ة اجلاهزة للأكل للأكل حتتاج لعملي���ات �أو معامالت �أخرى �أواي والفن���ادق واملقاهي
واملطاعم وبائع���و النقانق
و�/أو املن�ش����آت الت���ي ي�ت�ردد من قبل امل�ستهلك.
عليها عدد كبري من امل�ستهلكني
واملخاب���ز والبق���االت
مثل املطاعم.
والأ�سواق املركزية.

53

دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

عالية اخلطورة
ت�شمل املن�ش����آت التي تبيع الأغذية اجلاهزة
جتارة الأغذي���ة اجلاهزة للأكل للأكل والتي تعر�ض مبا�شرة الأغذية �سريعة
و�/أو املن�ش����آت الت���ي تعر�ض التلف .و�أي�ضاً ت�ش���مل املن�ش�آت التي ت�صنع
امل���واد الغذائية الأكرث عر�ض���ة الأغذي���ة عالي���ة اخلط���ورة لع���دد كبري من
للف�ساد والتلف.
امل�س���تهلكني �أو تعمل على جتهيز الغذاء يف
�أحد املواقع وتقدميه يف موقع �آخر.

املطاب���خ ودور اخلدم���ة
وخدم���ات التو�ص���يل
للمن���ازل وامل�ست�ش���فيات
ومراكز العناية بالأطفال.

�صناع��ة الزي��وت والده��ون ت�ص���نيع جمي���ع �أن���واع الزي���وت النباتي���ة الرت�شيح والتكرير.
واملارجرين
واحليوانية واملارجرين.

نق��ل الأغذي��ة وتخزينه��ا وت�ش���مل جميع عمليات نقل الأغذية اجلافة
بامل�ستودعات.
�أو �سريعة التلف والف�ساد.
وت�شمل �أي�ضاً تخزين الأغذية اجلافة و�سريعة
التلف بامل�ستودعات.

منتجات احلبوب واملك�سرات ت�ش���مل جميع العملي���ات الت�ص���نيعية على الطح���ن ،اال�س���تخال�ص،
ت�صنيع احلبوب
التجفيف ،التحمي�ص.
احلبوب واملك�سرات.
ت�صنيع املك�سرات

عمليات الت�صنيع
املجموعة الرئي�سية
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الو�صف

منتجات احلليب
ت�صنيع احلليب /الكرمية
ت�صنيع الزبد
ت�صنيع اجلنب
ت�صنيع الزبادي
ت�صنيع الأي�س كرمي
املنتجات اجلافة

وت�ش���مل جتميع احلليب وجمي���ع العمليات الب�سرتة ،التعقيم  ،التبخري
الت�ص���نيعية الت���ي جت���رى علي���ه .وبدائ���ل  /ال�ترك��ي��ز ،التجفيف،
احلليب مثل حليب ال�ص���ويا وت�صنيع �أغذية ال��ت��ج��ف��ي��ف ال������رذاذي،
ال��ت��خ��م�ير ،ال��ت��ج��م��ي��د ،
الأطفال.
الرت�شيح الفائق.

نوعية املن�ش�آت

منتجات اللحوم
اللحوم احلمراء
املطهية
غري املطهية
الدواجن
املطهية
غري املطهية

جمي���ع �أن���واع احليوان���ات والدواج���ن ال���ت���دخ�ي�ن ،ال��ت��م��ل��ي��ح،
وقطعيات اللحوم واللحم املفروم والذبح ال��ت�����س��وي��ة ،التجفيف،
وبع�ض العمليات الت�ص���نيعية .وت�شمل �أي�ضاً التعتيق ،النقع يف حملول
ملحي.
اللحوم املطهية واملعلبة.

اللحوم امل�صنعة
اخلام
املعاملة حرارياً
املتخمرة

وت�شمل اللحوم املخلوطة بالأغذية الأخرى التخمري
مث���ل الفرانكفورت���ر وال�س�ل�امي وعجين���ة
اللحوم.

املنتجات البحرية
املطهية
غري املطهية

�أنواع �أ�س���ماك الأنه���ار والبحار و�أ�س���ماك التدخ�ي�ن ،التجفي���ف،
املزارع وت�ش���مل املنتج���ات اجلاهزة للأكل التربيد والتجميد.
غري املطهية وجميع عمليات الت�صنيع.

عمليات اخلبيز
(جميع منتجات املخابز)

ت�شمل جميع منتجات املخابز

التخمري  ،اخلبيز  ،التربيد
الهوائي.

�صناعة اخل�ضر والفاكهة
وت�ش���مل العمليات الأ�سا�س���ية وت�شمل �أي�ضاً التحكم يف اجل��و املحيط
وع���م���ل���ي���ات ال��غ�����س��ي��ل
اخل�ض���راوات والفاكه���ة ال�سالطات املجهزة وامل�صنعة.
الطازجة
ملحوظ��ة :تن���درج ع�ص���ائر الفاكهة حتت وال��ت��ط��ه�ير وال��ت��ج��م��ي��د
وال��ت��ج��ف��ي��ف والتعليب
اخل�ض���راوات والفاكه���ة �صناعة امل�شروبات.
امل�صنعة
والتخليل.
�صناعة احللويات

ت�ش���تمل عل���ى جمي���ع عملي���ات �ص���ناعة التكرير والتنعيم وت�شكيل
الن�ش���ا وال�ض���غط والبثق
احللويات.
احل���راري والطب���خ حتت
تفريغ.

�صناعة امل�شروبات
(غري احلليب)
ع�صائر الفاكهة
امل�شروبات الغازية
املياه املعدنية
�صناعة الثلج

وت�ش���مل جمي���ع العمليات الت�ص���نيعية مثل الرتكيز والب�سرتة والتعقيم
م�ساحيق امل�شروبات الناجتة من ال�سوائل يف والتعبئة والتجفيف.
العملية الت�صنيعية.
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ت�صنيع الوجبات اجلاهزة

وت�ش���مل الأغذية املجه���زة املخلوطة والتي طبخ ثم تربيد  ،تربيد بدون
تتطل���ب عملية طبخ �أو ت�س���خني قبل التقدمي طبخ  ،طبخ ثم جتميد.
مث���ل الوجبات امل�ب�ردة والعجائن الطازجة
والوجبات املجمدة � ...إلخ.

�صناعة مكونات الغذاء

عملي���ات اخلل���ط و�إع���ادة التعبئ���ة واملواد اخللط اجلاف  ،التجفيف.
امل�ض���افة وامل���واد احلافظ���ة وم���واد النكهة
وامللون���ات وخمالي���ط املرق���ة وال�ص���و�ص
وال�سكر وامللح واخلمرية والتوابل.

الأغذية املحفوظة وال�صو�ص وت�ض���م مواد احل�ش���و واملايونيز وال�صو�ص الب�سرتة ،التعليب ،التعقيم
وامل��ن��ت��ج��ات امل��ب�����س�ترة واملربى واملواد املالئ���ة .واملنتجات الغذائية با�ستخدام احلرارة الفائقة
واملعقمة:
�أو �أي معاملة حرارية على
الأخرى .و�أغذية الأطفال.
املب�سرتة
درجة احلرارة العالية.
املعلبة
�صناعة منتجات البي�ض

ت�ش���مل جميع العملي���ات الت�ص���نيعية على الب�سرتة
منتجات البي�ض

ال�صناعات الأ َّولية
تغذية وتربية احليوانات احلية

تغذية احليوانات وتزاوجها وتربية الدواجن
بالإ�ض���افة �إىل ت�ص���نيع الأعالف( .التغذية
بغر�ض الرتبية والتغذية العالجية)

جتهيز املحا�صيل الب�ستانية (وال الفاكه���ة واخل�ض���راوات الطازج���ة املغلف���ة
ت�ش���مل العملي���ات الت�ص���نيعية ومنتج���ات الزراعة باملاء وعمليات الزراعة
بالغابات.
على اخل�ضر والفاكهة)

 .2ال�صناعات عالية اخلطورة
�إن العمليات الت�ص���نيعية التالي���ة واملجموعات ال�ص���ناعية املرتبطة بها ت َُ�ص��� َّنف على �أنها
عمليات ت�ص���نيع عالية اخلطورة والتي تكون ح�سا�سة لل�صحة العامة والأمان وتتطلب معرفة
فنية وا�ضحة لتحقيق فاعلية املراجعة.
الب�سرتة
�صناعة البي�ض ومنتجاته
�صناعة احلليب ومنتجاته
العبوات املعقمة
منتجات احلليب
�صناعة امل�شروبات
جتهيز الوجبات
التعقيم
منتجات اللحوم
اللحوم امل�صنعة
الأغذية البحرية
منتجات احلليب
منتجات احلبوب واملك�سرات
ت�صنيع اخل�ضر والفواكه
ت�صنيع امل�شروبات
جتهيز الوجبات
الأغذية املحفوظة وال�صو�ص واملنتجات املعقمة

اال�ستزراع ال�سمكي (ال ي�شمل وي�شمل املزارع ال�سمكية وامل�صايد
ت�صنيع الأ�سماك)
متنوعات
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تربية النحل
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قائمة فح�ص املن�ش�آت الغذائية املطبقة لنظام �إدارة �سالمة الغذاء وفق
املوا�صفة القيا�سية الدولية

دليل موا�صفات اخلربة لتطوير برامج �سالمة الغذاء

هو عبارة عن موا�ص���فات خربة الأ�شخا�ص امل�سئولني عن تنمية برامج �سالمة الغذاء وقد
يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص داخل �أو خارج املن�ش�أة الغذائية.
العن�صر

معيار الأداء

التجهيز لإن�شاء برنامج تتم موافقة املن�ش�أة على برنامج �سالمة الغذاء.
يقوم الأ�شخا�ص بتنمية برنامج �سالمة الغذاء واملوافقة على خطته.
�سالمة الغذاء
يتم و�صف خطوات العملية الت�صنيعية من حيث متطلبات برنامج �سالمة
التعريف ب�أخطار
الغذاء.
�سالمة الغذاء
يتم تعريف وحتديد الأخطار املحتمل حدوثها يف كل خطوة من خطوات
العملية الت�صنيعية.
حتديد طريقة التداول وم�سار العملية الت�صنيعية امل�ستخدمة باملن�ش�أة الغذائية.
حتديد طرق التحكم حتدد الطرق املنا�سبة للتحكم يف كل خطر من �أخطار �سالمة الغذاء املحتمل
حدوثها.
يف الأخطار
تنوع طرق التحكم.
و�ضع �إجراءات حتكم وقائية.
وجود طرق منا�سبة ملتابعة العملية الت�صنيعية مع و�ضع �إجراءات منا�سبة
حتديد طرق ملتابعة
للتحكم.
التحكم
توافر امل�سئوليات ومتطلبات عملية املتابعة والر�صد باملن�ش�أة الغذائية وتواجد
طرق ات�صال بالعاملني بعمليات الر�صد واملتابعة باملن�ش�أة الغذائية.
و�ضع الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة يف الأماكن التي تظهر بها �أخطار مل يتم
حتديد الإجراءات
التحكم فيها.
الت�صحيحية
وجود طرق �إت�صال العاملني مبتطلبات وم�سئوليات الإجراءات الت�صحيحية.
و�ضع نظام لت�سجيل تتطلب ال�سجالت توثيق وتطبيق ومتابعة برنامج �سالمة الغذاء.
توثيق برنامج �سالمة البد �أن يكون جميع العاملني على علم ودراية بكيفية باالحتفاظ بال�سجالت.
الغذاء
و�ضع نظام لتنظيم توفر جدول للتحقق ومراجعة برنامج �سالمة الغذاء للت�أكد من كفاءته
و�صالحيته.
املراجعة على برنامج
العاملون باملن�ش�أة على علم وات�صال مب�سئوليات عملية التحقق.
�سالمة الغذاء
�إعادة النظر يف برنامج �سالمة الغذاء وفقاً لنتائج عمليات التحقق.
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�إ�سم املن�ش�أة:

رقم

املراجع:

نقاط الفح�ص

اليوم:

مالحظات

 -1م�سئولية الإدارة:

1-1

		ال ( )
هل هناك دليل يبني التزام الإدارة بتطبيق منظومة �سالمة نعم ( )
الغذاء؟

1-1-1

هل يتبني ذلك من الأهداف ذات العالقة؟

		ال ( )
نعم ( )

2-1-1

هل ميكن قيا�س تلك الأهداف؟

		ال ( )
نعم ( )

2-1

هل للمن�ش�أة �سيا�سة تخ�ص �سالمة الغذاء؟

		ال ( )
نعم ( )

3-1

هل مت و�ضع خطة ها�سب؟

		ال ( )
نعم ( )

1-3-1

هل تغطي اخلطة كافة املنتجات النهائية؟

		ال ( )
نعم ( )

4-1

هل مت تكوين فريق ل�سالمة الغذاء متعدد املهام؟

		ال ( )
نعم ( )

5-1

هل قامت املن�ش�أة بتعيني رئي�س لفريق �سالمة الغذاء مع
حتديد م�سئولياته و�سلطاته؟

		ال ( )
نعم ( )

6-1

		ال ( )
هل قامت املن�ش�أة بتحديد م�سئوليات و�سلطات فريق �سالمة نعم ( )
الغذاء؟

7-1

هل معلومات فريق �سالمة الغذاء تعترب منا�سبة وكافية
(يجب القيام بال�س�ؤال عن التدريب ،وامل�ؤهالت ،واخلربة،
� ...إلخ؟

		ال ( )
نعم ( )

8-1

كيف تتم ال�سيطرة على االت�صاالت الداخلية واخلارجية؟ َم ْن
امل�سئول عن تلك االت�صاالت؟ وهل تُعد االت�صاالت م�ؤثرة؟
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نقاط الفح�ص

رقم

مالحظات

9-1

هل يوجد لدى املن�ش�أة �إجراءات للإعداد �أو اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ؟

		ال ( )
نعم ( )

1-9-1

هل مت التحقق من هذه الإجراءات؟

		ال ( )
نعم ( )

10-1

هل تتم مراجعة الإدارة كما هو مطلوب؟

		ال ( )
نعم ( )

 1-10-1هل تعد تلك املراجعة م�ؤثرة؟

		ال ( )
نعم ( )

� -2إدارة املوارد:
1-2

كيف يتم تعريف �إمكانيات وم�ؤهالت الذين ميكن �أن يكون
لديهم ت�أثري على �سالمة املنتج؟

2-2

هل لدى املن�ش�أة خطط تدريبية؟

3-2

كم عدد الأفراد الذين مت تدريبهم على مبادئ ها�سب
والت�شريعات والإجراءات ذات العالقة؟

4-2

كم عدد الأفراد الذين مت تدريبهم على �إجراء املراجعات
الداخلية؟

5-2

كيف تقوم املن�ش�أة بتدريب الأفراد على التحكم فى
اال�شرتاطات ال�صحية؟

6-2

كيف تقوم املن�ش�أة بتقييم العملية التدريبية؟
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4-3

هل ت�شمل املوا�صفات نوعية مواد التعبئة والتغليف؟

		ال ( )
نعم ( )

5-3

هل ت�شمل املوا�صفات ظروف التخزين؟

		ال ( )
نعم ( )

6-3

هل ت�شتمل املوا�صفات على معلومات بطاقة البيان؟

		ال ( )
نعم ( )

7-3

هل ت�شمل املوا�صفات طريقة التوزيع (بالتف�صيل)؟

		ال ( )
نعم ( )

8-3

هل ت�شمل املوا�صفات فرتة ال�صالحية وظروف التخزين؟

		ال ( )
نعم ( )

9-3

هل ت�شمل املوا�صفات اال�ستخدام املقرتح؟

		ال ( )
نعم ( )

10-3

		ال ( )
هل ت�شمل املوا�صفات حتديداً للم�ستهلك املنا�سب؟ على نعم ( )
�سبيل املثال ذوو احل�سا�سية ،كبار ال�سن ،الأطفال ال�صغار،
التغذية امل�ؤ�س�سية ،مر�ضى املناعة� .... ،إلخ

11-3

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
نعم ( )

هل ت�شمل املوا�صفات الطرق املحددة لال�ستعمال؟

 -4خمطط م�سار العملية الت�صنيعية:

 -3موا�صفات املنتج:
1-3

هل مت و�صف املنتج �أو جمموعة املنتجات و�صفاً كام ًال؟

2-3

		ال ( )
هل ت�شمل املوا�صفات معلومات تفيد �سالمة املنتج مثل درجة نعم ( )
احلمو�ضة والن�شاط املائى ....الخ؟

3-3

		ال ( )
نعم ( )

هل ت�شمل املوا�صفات تفا�صيل عن املواد اخلام واملكونات؟

رقم

نقاط الفح�ص

مالحظات

		ال ( )
نعم ( )

1-4

مدى �شمول خمطط العملية الت�صنيعية؟

2-4

		ال ( )
هل ي�شتمل املخطط على املواد اخلام واملكونات ومواد التعبئة نعم ( )
والتغليف بالإ�ضافة �إىل كافة �أن�شطة الت�صنيع والتخزين؟

3-4

هل حدثت تغيريات منذ �إقامة املخطط؟

		ال ( )
نعم ( )

4-4

كيف يتم �إبالغ فريق �سالمة الغذاء بالتغيريات التى حتدث
فى العملية الت�صنيعية �أو فى خ�صائ�ص املنتج؟

5-4

كيف يتم ت�سجيل التغيريات واملوافقة عليها؟

6-4

		ال ( )
هل متت مناق�شة �أى من التغيريات مع فريق �سالمة الغذاء قبل نعم ( )
تنفيذها؟

7-4

		ال ( )
نعم ( )

هل متت مطابقة املخطط على العملية الت�صنيعية الفعلية؟

		ال ( )
نعم ( )
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نقاط الفح�ص

رقم

مالحظات

 -5حتليل الأخطار واملقايي�س الوقائية:

 -7احلــدود احلرجـــة:

1-5

كيف مت حتليل الأخطار؟

2-5

هل مت تقييم كافة الأخطار نوعياً و�/أو كمياً؟

		ال ( )
نعم ( )

3-5

هل ا�شتمل على جميع املواد اخلام؟

		ال ( )
نعم ( )

4-5

هل �أخذت جميع اخلطوات الت�صنيعية فى االعتبار؟

		ال ( )
نعم ( )

5-5

هل مت حتليل الأخطار تف�صيلياً �أو ب�صفة عامة؟

		ال ( )
نعم ( )

6-5

كيف قام الفريق بتقييم احتمال حدوث الأخطار؟

7-5

ما م�صادر املعلومات التى مت االعتماد عليها؟

8-5

هل مت �إعداد و�سائل وقاية منا�سبة ملواجهة كل خطر؟

		ال ( )
نعم ( )

9-5

هل تقوم الو�سائل املحددة مبنع �أو تقليل الأخطار مل�ستوى
مقبول؟ وكيف ميكن معرفة مدى �صالحية تلك الو�سائل؟

		ال ( )
نعم ( )

10-5

هل توجد كافة و�سائل الوقاية يف موا�ضعها على م�ستوى
املن�ش�أة؟

		ال ( )
نعم ( )

 -6نقـاط التحكــم احلرجــة:
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

1-6

كيف مت حتديد (تعيني) نقاط التحكم احلرجة؟

2-6

هل مت ا�ستخدام �شجرة القرارات؟

		ال ( )
نعم ( )

3-6

هل مت حتديد كافة نقاط التحكم احلرجة؟

		ال ( )
نعم ( )

1-7

		ال ( )
ه���ل مت حتدي���د حدود حرج���ة لكل نقط���ة من نق���اط التحكم نعم ( )
احلرجة؟

2-7

		ال ( )
كيف مت حتديد احلدود احلرجة؟ وهل هناك دليل؟ (موا�ص���فة نعم ( )
وطنية �أو دولية �أو احتياجات ذات �صلة بالت�شريعات املعمول
بها ،بيانات جتريبية ،مراجع وم�صادر مرجعية� ...،إلخ)

3-7

كيف ميكن الت�أكد من �ص�ل�احية احل���دود احلرجة املقرتحة فى
التحكم فى الأخطار؟

4-7

كي���ف ميكن للمن�ش����أة التميي���ز بني احل���دود احلرجة وحدود
الت�شغيل؟

5-7

		ال ( )
هل يتم تنفيذ (تفعيل) احلدود احلرجة على م�ستوى املن�ش�أة؟ نعم ( )

� -8أ�ساليب الر�صد والقيا�س:
1-8

		ال ( )
هل مت و�ض���ع �أ�س���اليب ر�ص���د وقيا����س لكافة نق���اط التحكم نعم ( )
احلرجة؟

2-8

		ال ( )
ه���ل هن���اك �أى دليل عل���ى اتباع �أ�س���اليب الر�ص���د والقيا�س نعم ( )
املو�ضوعة؟

3-8

ما حالة �أجهزة الر�صد والقيا�س؟

4-8

هل خطط �سحب العينات م�صممة �إح�صائياً؟

5-8

		ال ( )
هل يوجد لدى املن�ش�أة نظام وا�ضح لتتبع املنتج عند حدوث نعم ( )
انحراف؟

6-8

		ال ( )
ه���ل ت�أخ���ذ املن�ش����أة �أى �إج���راء �أو �إجراءات عن���د حدوث نعم ( )
انحراف؟

		ال ( )
نعم ( )
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

7-8

		ال ( )
ه���ل الأف���راد القائم���ون عل���ى الر�ص���د والقيا����س مدربون نعم ( )
وم�ؤهلون؟

8-8

		ال ( )
نعم ( )

هل يتم ت�سجيل نتائج الر�صد والقيا�س؟

 -9الإجــراءات الت�صحيحيـــة:

� -10أ�ســـاليب التحــقق:
		ال ( )
نعم ( )

1-10

هل توجد �أ�ساليب للتحقق؟

2-10

		ال ( )
هل مت تعريف وحتديد م�س���ئولية و�سلطة وطرق ومعدل تكرار نعم ( )
ونوعية �أ�ساليب� /إجراءات التحقق؟

3-10

		ال ( )
ه���ل الط���رق املتبعة للتحق���ق ومع���دل تطبيقها كافي���ة للت�أكد نعم ( )
من �أن النظام يعمل ب�ش���كل �ص���حيح وبكف���اءة ومتطابق مع
الت�شريعات؟

4-10

كيف قامت املن�ش�أة بعمل تقييم � َّأويل ل�صالحية خطة ها�سب؟
هل تت�ضمن �أ�ساليب التحقق مراجعة ال�سجالت؟

1-9

هل توجد فع ًال �إجراءات ت�صحيحية؟

2-9

م���ا دليل ج���دوى الإجراءات الت�ص���حيحية الت���ى تتخذ عند
حدوث انحراف عند نقطة التحكم احلرجة؟

3-9

		ال ( )
ه���ل مت حتدي���د م�س���ئولية و�س���لطة تطبي���ق الإج���راءات نعم ( )
الت�صحيحية؟

5-10

4-9

كيف يتم التحكم والت�سجيل فى �أحوال عدم مطابقة املنتج؟

6-10

5-9

كيف تقوم املن�ش�أة بالتخل�ص من املنتجات غري املطابقة؟

		ال ( )
ه���ل هن���اك مراجعة منتظم���ة على �ص�ل�احية نق���اط التحكم نعم ( )
احلرجة؟

6-9

		ال ( )
هل يتم ت�سجيل الإجراءات الت�صحيحية؟ وكيف ميكن احلكم نعم ( )
على كفاءتها؟

7-10

هل تت�ضمن الأ�ساليب معايرة �أجهزة الر�صد والقيا�س؟

		ال ( )
نعم ( )

8-10

7-9

		ال ( )
هل ت�أخذ الإجراءات الت�صحيحية فى اعتبارها تعديل العملية نعم ( )
الت�ص���نيعية �أو خطة ها�س���ب ،وذلك فى حالة وجود خمالفة
م�ستمرة لأحد احلدود احلرجة؟

		ال ( )
ه���ل مت تدريب الأف���راد امل�س���ئولني ع���ن القي���ام ب�إجراءات نعم ( )
التحقق؟

9-10

		ال ( )
ه���ل تت�ض���من الأ�س���اليب و�س���ائل لتقيي���م �آراء امل�س���تهلكني نعم ( )
و�شكواهم؟

10-10

		ال ( )
ه���ل هناك مراجع���ة منتظمة لنتائج التحكم فى اال�ش�ت�راطات نعم ( )
ال�صحية؟

11-10

كيف يتم ا�س���تخدام نتائج التحقق فى حت�س�ي�ن نظ���ام �إدارة
�سالمة الغذاء؟

		ال ( )
نعم ( )

� -10أ�ســـاليب التحــقق:
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

		ال ( )
نعم ( )

1-10

هل توجد �أ�ساليب للتحقق؟

2-10

		ال ( )
هل مت تعريف وحتديد م�س���ئولية و�سلطة وطرق ومعدل تكرار نعم ( )
ونوعية �أ�ساليب� /إجراءات التحقق؟

3-10

		ال ( )
هل الط���رق املتبعة للتحقق ومعدل تطبيقها كافية للت�أكد من �أن نعم ( )
النظام يعمل ب�شكل �صحيح وبكفاءة ومتطابق مع الت�شريعات؟

		ال ( )
نعم ( )

 -11التوثيق وحفظ ال�سجالت:
1-11

ما الإجراء الذى تتبعه املن�ش�أة لإدارة نظام الوثائق؟
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

2-11

		ال ( )
هل تغطي الوثائق كافة عمليات /خطوات نظام �إدارة �سالمة نعم ( )
الغذاء؟

4-12

كم عدد الأ�ش���خا�ص الذين مت تدريبهم على القيام مبراجعات
داخلية؟

3-11

		ال ( )
هل تتم املوافقة على الوثائق بوا�س���طة �أ�شخا�ص م�سئولني قبل نعم ( )
�إ�صدارها؟

5-12

كي���ف تق���وم املن�ش����أة بتدري���ب �أفرادها على اال�ش�ت�راطات
ال�صحية؟

4-11

كيف يتم التحكم يف التوثيق؟

6-12

كيف تقوم املن�ش�أة بتقييم العملية التدريبية؟

5-11

		ال ( )
هل ح�صلت املن�ش�أة على الأكواد واملوا�صفات والت�شريعات نعم ( )
والإجراءات ذات العالقة باملنتجات الغذائية؟

 -13اال�ســــتدعاء:

6-11

كيف تقوم املن�ش����أة بالتحكم يف تغي�ي�رات الوثائق وهل كافة
الوثائق متوفرة حالياً؟

7-11

هل ميكن الو�صول للوثائق ب�سهولة؟

		ال ( )
نعم ( )

8-11

هل �سجالت النظام وا�ضحة التحديد؟

		ال ( )
نعم ( )

9-11

		ال ( )
هل يت���م تطبيق نظ���ام التوثيق والتحكم يف ال�س���جالت مع نعم ( )
الأخذ يف االعتبار حجم وطبيعة املن�ش�أة؟

10-11

		ال ( )
هل يتم االحتفاظ ب�سجالت "نظام �إدارة �سالمة الغذاء" يف نعم ( )
ظروف منا�سبة ملنع دمارها �أو تدهورها �أو فقدها؟

11-11

ما مدة احتفاظ املن�ش�أة بال�سجالت؟

 -12التــــدريـب:
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

		ال ( )
نعم ( )

1-13

هل لدى املن�ش�أة �أ�سلوب ال�ستدعاء منتجاتها؟

2-13

ما الظروف التى يجب فيها ا�ستدعاء املنتج /املنتجات؟

3-13

هل مت حتديد امل�سئولية وال�سلطة؟

		ال ( )
نعم ( )

4-13

هل مت ا�ستدعاء جزئي �أو كلي لأحد املنتجات؟

		ال ( )
نعم ( )

5-13

كم عدد املنتجات حمل الإهتمام؟

6-13

ما ال�سبب؟

7-13

كيف تتداول املن�ش�أة املنتجات امل�ستدعاة؟

8-13

كيف تت�أكد املن�ش�أة من حتديد وا�ستدعاء كل املنتجات غري
املطابقة؟

 -14ال�شــــكاوى:

1-12

		ال ( )
ه���ل توجد خط���ة تدريبي���ة تت�ض���من االحتياج���ات التدريبية نعم ( )
واملتدربني؟

2-12

هل لدى املن�ش�أة خطط للتدريب؟

		ال ( )
نعم ( )

3-12

كم عدد الأ�ش����خا�ص الذين مت تدريبهم عل����ى "متطلبات نظام
�إدارة �سالمة الغذاء" وما يتعلق بها من ت�شريعات و�إجراءات؟

1-14

هل لدى املن�ش�أة �أ�سلوباً للتعامل مع �شكاوى العمالء؟

2-14

		ال ( )
هل مت حتديد امل�سئولية وال�سلطة فيما يتعلق ب�شكاوى نعم ( )
العمالء؟

3-14

هل تتعلق ال�شكاوى ب�سالمة املنتج؟

		ال ( )
نعم ( )

4-14

ما هى الإجراءات التى قامت املن�ش�أة ب�إتخاذها؟

		ال ( )
نعم ( )
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دليل خطة عمل الرقابة الصحية وفق نظام إدارة سالمة الغذاء

رقم نقاط الفح�ص

مالحظات
		ال ( )
نعم ( )

5-14

هل يتم توثيق ال�شكاوى؟

6-14

		ال ( )
هل يتم ا�ستخدام تلك ال�شكاوى فى عملية التحقق من نعم ( )
النظام؟

� -15إجراءات التحكم فى ال�شئون ال�صحية:

1-15

النظافة ال�شخ�صية:

 7-2-15هل يتم توثيق ال�سجالت؟

3-15

		ال ( )
نعم ( )

حالة ونظافة الأ�سطح املالم�سة للغذاء:

 1-3-15هل الأ�سطح املالم�سة للغذاء مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية؟
(الآالت واملعدات والطاوالت ومالب�س ومهمات العاملني...
�إلخ)
 2-3-15هل توجد خطة للنظافة؟

		ال ( )
نعم ( )

 3-3-15هل تعترب هذه اخلطة كافية؟

		ال ( )
نعم ( )

 1-1-15هل لدى املن�ش�أة �إجراءات موثقة للتحكم فى النظافة
ال�شخ�صية؟

		ال ( )
نعم ( )

 2-1-15هل تغطى تلك الإجراءات كافة الأن�شطة؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 4-3-15هل تتوافر و�سائل النظافة بالعدد املطلوب والكفاءة اجليدة؟ نعم ( )

 3-1-15هل يتم التحقق من كفاءة تلك الإجراءات؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 5-3-15هل يتم ر�صد ومتابعة نتائج التنظيف والتحقق من كفاءتها نعم ( )
(ميكروبيولوجياً)؟

 4-1-15ما الإجراءات التى تتبعها املن�ش�أة عند حدوث خمالفة؟
 5-1-15هل يتم توثيق ومراجعة �سجالت التحكم؟

2-15

		ال ( )
نعم ( )

�سالمة املاء:

 1-2-15هل قامت املن�ش�أة ب�إجراء فح�صاً لنوعية املياه امل�ستخدمة؟

		ال ( )
نعم ( )

ما معدل �إجراء فحو�ص نوعية املياه؟ و َم ْن الذى يتواله؟
 2-2-15هل ت�ستخدم املن�ش�أة مياه جوفية (�آبار)؟
وما حالة البيئة املحيطة؟

		ال ( )
نعم ( )

 3-2-15هل تتم معاجلة املاء (ب�إ�ضافة الكلور مث ًال)؟

		ال ( )
نعم ( )

 4-2-15هل يتم ر�صد وقيا�س م�ستوى الكلور؟

		ال ( )
نعم ( )

 5-2-15هل لدى املن�ش�أة خريطة بتو�صيالت املياه وال�صرف؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 6-2-15ه����ل هن����اك �أي احتماالت للتلوث؟ على �س����بيل املث����ال التلوث نعم ( )
العر�ضي نتيجة تقابل مياه ال�شرب النقية مع م�صادر مياه غري نقية
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

 6-3-15هل مت تدريب العاملني تدريباً جيداً على �أعمال النظافة؟

4-15

		ال ( )
نعم ( )

منع التلوث العر�ضي:

 1-4-15هل م�سار كل من املواد والعاملني �صحيح؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 2-4-15هل يتم الف�صل التام للآالت والأدوات يف الأماكن التي متثل نعم ( )
خطورة؟
 3-4-15كيف تتداول املن�ش�أة املنتجات امللوثة؟
 4-4-15هل هناك فر�ص �أخرى حلدوث التلوث العر�ضي؟ (على
�سبيل املثال بوا�سطة و�سيلة نقل� ،شاحنة�... ،إلخ)

5-15

		ال ( )
نعم ( )

�صيانة مغا�سل وجتهيزات تطهري الأيدى ودورات املياه:

 1-5-15هل لدى املن�ش�أة خطط لل�صيانة؟

		ال ( )
نعم ( )
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

		ال ( )
 2-5-15ه���ل لدى املن�ش����أة عدد كاف من مغا�س���ل وجتهي���زات تطهري نعم ( )
الأيدي فى مناطق الت�ص���نيع والإنتاج (عند مداخل ومناطق
الت�صنيع الرئي�سة)
 3-5-15هل لدى املن�ش�أة عدد كاف من دورات املياه؟ وما حالتها؟

		ال ( )
نعم ( )

 4-5-15ما مدى احتمال حدوث التلوث؟

6-15

حماية الغذاء ومواد التعبئة والتغليف و�أ�سطح مالم�سة
الغذاء من الغ�ش:

 1-6-15هل مواد التعبئة والتغليف فى حالة جيدة؟

		ال ( )
نعم ( )

 2-6-15هل يتم حماية املنتجات ومواد التعبئة والتغليف من
التلوث؟

		ال ( )
نعم ( )

 3-6-15هل هناك تكثيف لبخار املاء؟

		ال ( )
نعم ( )

 4-6-15هل تتم ال�سيطرة على ال�شحوم و�أدوات ال�صيانة؟

		ال ( )
نعم ( )

 5-6-15هل تتم حماية ك�شافات الإ�ضاءة؟ (الزجاج)

		ال ( )
نعم ( )

 6-6-15ما حالة البيئة حول مناطق الإنتاج؟

7-15

بطاقة بيان ،تخزين وا�ستخدام املركبات ال�سامة:

 1-7-15هل يوجد باملن�ش�أة �أفراد خم�ص�صني للتعامل مع املواد
ال�سامة؟

		ال ( )
نعم ( )

 2-7-15هل يتم تخزين تلك املركبات ال�سامة ب�شكل منف�صل؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 3-7-15هل تو�ضع بطاقة بيان وا�ضحة على عبوات املركبات ال�سامة؟ نعم ( )
 4-7-15هل هناك تعليمات متوافرة؟
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		ال ( )
نعم ( )

رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

 5-7-15هل لدى املن�ش�أة �سجالت باال�ستعمال؟

		ال ( )
نعم ( )

 6-7-15هل مت تدريب الأفراد؟

		ال ( )
نعم ( )

8-15

اال�شرتاطات ال�صحية للعاملني:

 1-8-15هل توجد �إجراءات ملتابعة احلالة ال�صحية للعاملني؟ وما
مدى تطبيق قواعد اال�شرتاطات ال�صحية لهم؟

		ال ( )
نعم ( )

 2-8-15هل يتم تنفيذ الإجراءات؟

		ال ( )
نعم ( )

 3-8-15هل يتم فح�ص احلالة ال�صحية للعاملني دورياً (ال�شهادات
ال�صحية� ....إلخ)

		ال ( )
نعم ( )

 4-8-15هل يتم تدريب العاملني؟

		ال ( )
نعم ( )

 5-8-15هل لدى املن�ش�أة �سجالت تدريب فى هذا املجال؟

		ال ( )
نعم ( )

9-15

مكافحة الآفات:

 1-9-15هل لدى املن�ش�أة خطة ملكافحة الآفات؟

		ال ( )
نعم ( )

 2-9-15هل هناك خطة ملكافحة القوار�ض؟

		ال ( )
نعم ( )

هل تعترب �شراك القوار�ض منا�سبة؟

		ال ( )
نعم ( )

هل جتهيزات مكافحة القوار�ض منا�سبة؟

		ال ( )
نعم ( )

 3-9-15هل الأبواب والنوافذ والتجهيزات الأخرى فى حالة
جيدة؟

		ال ( )
نعم ( )

 4-9-15هل املبيدات ذات كفاءة؟

		ال ( )
نعم ( )

 5-9-15كيف تت�أكد املن�ش�أة من �أن كافة الآفات حتت ال�سيطرة؟
 6-9-15هل يتم توثيق و�سائل ال�سيطرة على الآفات؟

		ال ( )
نعم ( )
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رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

 10-15ت�صميم املباين واملرافق:
 1-10-15هل احلوائط والأر�ضيات فى حالة جيدة؟

		ال ( )
نعم ( )

 2-10-15ما حالة ال�صرف ال�صحى؟
 3-10-15هل التهوية منا�سبة؟

		ال ( )
نعم ( )

 4-10-15هل العمليات الت�صنيعية منف�صلة ب�شكل منا�سب؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 5-10-15ه���ل خمط���ط الآالت والتجهي���زات والعمليات الت�ص���نيعية نعم ( )
منا�سب؟

رقم نقاط الفح�ص

مالحظات

2-16

ما معدل تكرار قيام املن�ش�أة ب�إجراء املراجعات الداخلية؟

3-16

		ال ( )
هل مت حتديد (تعريف) هدف ومعايري ونطاق و�أ�ساليب نعم ( )
املراجعة؟

4-16

كيف ت�ضمن املن�ش�أة �أن الربنامج يغطي كافة نواحي /متطلبات
نظام �إدارة �سالمة الغذاء؟

5-16

ممن يتكون فريق املراجعة؟
هل يتلقى املراجعون �أي تدريب؟

		ال ( )
نعم ( )

6-16

هل مت حتديد (تعريف) م�سئوليات واحتياجات املراجعة؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 7-10-15هل املخازن منا�س���بة لتخزين الب�ض���ائع؟ (على �س���بيل املثال نعم ( )
للب�ضائع اجلافة واملجمدة� ...إلخ)؟

7-16

وح ْيدة الإجراءات املتبعة؟
كيف ت�ضمن املن�ش�أة ا�ستقاللية َ

8-16

ما امل�صادر التى مت ا�ستعمالها؟

� 11-15إدارة املخلفــــات:

9-16

هل مت حتقيق �أغرا�ض (�أهداف) املراجعة؟

 1-11-15كيف تتحكم املن�ش�أة يف املخلفات؟

10-16

		ال ( )
هل يتم ا�ستعمال بيانات املراجعة فى تطوير نظام �إدارة �سالمة نعم ( )
الغذاء؟

11-16

		ال ( )
نعم ( )

 6-10-15هل هناك �أي اختناقات �أو تعار�ض يف مناطق الت�صنيع؟

 2-11-15هل هناك جتهيزات كافية للمخلفات يف منطقة الإنتاج؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
 3-11-15ه���ل يت���م التخل�ص م���ن املخلف���ات يف الوق���ت /الأوقات نعم ( )
املنا�سبة؟
 4-11-15هل تقوم املن�ش�أة مبعاجلة املخلفات؟ وكيف تتم املعاجلة؟

هل يتم توثيق نتائج املراجعة؟

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
نعم ( )

		ال ( )
ه���ل تتواف���ق طريق���ة معاجل���ة املخلف���ات م���ع الإج���راءات نعم ( )
والت�شريعات املعمول بها؟

 -16املراجعــة الداخليــة:
1-16
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هل لدى املن�ش�أة خطة للمراجعة الداخلية؟

		ال ( )
نعم ( )
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ثالثًا :نظام إدارة العملية الرقابية

م���ن املفاهيم الأ�سا�س���ية للعملية الرقابية وجود نظام للإدارة يق���وم بالت�أكد من �أن جميع
�أج���زاء العملية الرقابية مت���ت بفاعلية وقد مت توثي���ق نتائجها باجلهة الرقابية .وي�ش���تمل نظام
الإدارة عل���ى متابعة ومراجعة جميع �أعمال عملية الرقاب���ة و�أهدافها ودالئلها .وتقوم اجلهة
الرقابية املتمثلة يف هذه الوزارة بعملية الإدارة .و�سوف يتم تو�ضيح متطلبات تقدير ومتابعة
�شفافية نظام الإدارة فيما يلي:

1 .1منع تداخل االخت�صا�صات

ل�ضمان �شفافية العملية الرقابية يجب الت�أكد من �أن املراقب لي�س لديه �أي نوع من تداخل
االخت�صا�صات ولي�ست لديه �أي عالقة من قريب �أو من بعيد باملن�ش�أة وعليه �أن يقوم ب�إخطار
اجله���ة الرقابية التي ينتمي �إليها (الأمان���ة �أو اجلهات التابعة لها التي ينتم���ي �إليها) فوراً عند
وجود �أي نوع من �أنواع حاالت عدم املطابقة والتي تقوم ب�إبالغ اجلهة املانحة لل�شهادة بهذه
احلالة التخاذ الإجراءات املنا�س���بة جتاه �إبقاء �أو �سحب ال�شهادة �أو �إعطاء مهلة للمن�ش�أة لعمل
الإجراءات الت�صحيحية التي تقوم بها اجلهة امل�ؤهلة لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.

�2 .2شفافية العملية الرقابية

�إذا كان املراقب �ضمن من قاموا بو�ضع برنامج �سالمة الغذاء املطبق يف من�ش�أة غذائية معينة
(يعم���ل بها كخبري �أو ا�ست�ش���اري) ويف نف�س الوقت يقوم بعملية املراقب���ة لنف�س الربنامج ف�إن
ذل���ك ميثل حالة من حاالت تداخل االخت�صا�ص���ات؛ حيث �إن املراجع يف هذه احلالة ال يكون
مو�ضوعياً وحمايداً ،ونف�س ال�شيء �إذا كان املراقب �شريكاً يف �إدارة املن�ش�أة �أو �أحد ُمالكها.
�أثناء العملية الرقابية يقوم املراقب بتحديد حاالت عدم املطابقة وذلك عند وجود عيوب
حمددة ،ويكون من م�سئولية املن�ش����أة الغذائية (ولي�س املراقب) حتديد كيفية التغلب على
حاالت ع���دم املطابقة بالتعاون مع اجله���ة امل�ؤهلة للنظام .ويجوز �أن يق���وم املراقب بتقدمي
امل�ش���ورة للمن�ش�أة الغذائية عن كيفية التغلب على حاالت عدم املطابقة املن�صو�ص عليها يف
تقاري���ر الرقابة دون تقدمي حلول عملية �أو ا�ست�ش���ارات؛ حيث يعت�ب�ر ذلك حالة من حاالت
تداخل االخت�صا�صات وتعار�ض مل�صالح اجلهة امل�ؤهلة.
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ال يج���وز للجه���ة الرقابية اال�ش�ت�راك يف برامج تدريب تهتم ب�س�ل�امة الغ���ذاء للعاملني
باملن�ش����آت الغذائية ويف نف�س الوقت تكون مراقباً لهذه الربامج باملن�ش����أة ذاتها مما ي�ؤدي �إىل
وجود تداخل وتعار�ض بني املهمتني.

3 .3املحافظة على �سرية املعلومات

هناك متطلبات �أ�سا�س���ية للمحافظة على �س���رية املعلومات ،ويجب تطبيق هذه املتطلبات
على جميع من يقومون ب�أي دور من �أدوار مراقبة ومراجعة �س�ل�امة الغذاء� ،س���واء التابعني
لأي جهة رقابية �أو من املراجعني املعتمدين من هذه اجلهة.

4 .4التع��رف على التغريات الت��ي حتدث يف املن�ش�أة الغذائي��ة �أو خالل عمليات
تداول الأغذية بها والتي لها عالقة بالعملية الرقابية:

ت�ؤثر التغريات التي حتدث يف املن�ش�آت الغذائية وعمليات تداول الأغذية بها على ت�صنيف
تلك املن�ش����آت ،وبالتايل ت�ؤثر على تك���رار عملية الرقابة وكذلك يف ن���وع املراقبني من حيث
خرباتهم وتخ�ص�صاتهم ،والبد من �إخطار اجلهات امل�ؤهلة ب�أي تغريات قد حتدث بتلك املن�ش�آت
و�أي من عمليات تداول الأغذية التي تتم بها ،مثل تغيري عمليات الت�ص���نيع �أو خطواته وتقدمي
املعلومات الكافية عن نوعية وطبيعة تلك التغريات والأ�س���باب التي �أدت �إىل حدوثها؛ حتى
ميكن للجهة امل�ؤهلة �إعادة ت�ص���نيف الأخطار املحتمل حدوثه���ا بعد هذه التغريات وهل ميكن
تغيري هذا الت�صنيف من عدمه ،وكذلك حتديد دورية عمليات املراجعة واملراقبة التي تتم بها.
والبد للمن�ش�أة �أن تكون على دراية تامة بكيفية �إعداد التقارير التي تتناول هذه التغريات،
ويف نف�س الوقت تكون على علم تام بعملية املراجعة وظروفها والأ�سباب التي ت�ؤدي حلدوث
تغري فيها نتيجة حلدوث مثل هذه التغريات ،فمث ًال عند حدوث �أي تغيري يف عمليات تداول
الأغذية مبن�ش�أة غذائية معينة البد �أن يحدث تغيري يف طريقة املراجعة و�إعادة عملية املراجعة
ع���ن طريق القيام مبراجعة �إ�ض���افية ويف غري التوقيتات املقررة للمراجعة الأ�ص���لية وكذلك
بالن�سبة للعملية الرقابية.

5 .5القائمون ب�أعمال الرقابة ال�صحية (املراقبني ال�صحيني)

يحت���اج برنامج �إدارة �س�ل�امة الغ���ذاء �إىل �أن يكون جميع امل�ش���اركني يف �أعمال الرقابة
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�أو عمليات املراجعة ذاتها م�ؤهلني ومنا�س���بني ملا يقومون ب���ه من �أعمال .كما يجب �أن يكون
مراقبو �سالمة الغذاء مطابقني ملتطلبات ومعايري اعتمادهم من قبل اجلهة الرقابية واملتمثلة يف
هذه الوزارة .والبد من مراجعة خربات املراقبني بوا�سطة اجلهات الرقابية وتقييمهم دورياً،
وت�ش���مل عمليات املتابعة والتقييم التقارير التي يقدمها ه�ؤالء املراقبون كما يجب �أن ي�شمل
التقيي���م له���م مراجعة ومتابعة ما يقومون ب���ه من عمليات الرقابة يف املن�ش����آت الغذائية على
الواقع ،والتي يجب �أن تتوافق مع خرباتهم الفنية يف جمال الرقابة ،وعند وجود �أي ق�صور
�أو خمالفة �أو نق�ص يف خربة �أي منهم �أو عدم مطابقته لأي معيار من معايري اعتمادهم يُلغى
هذا االعتماد كمراقب ويتم حتويله لأي عمل �آخر حتى يتم ت�أهيله.

�6 .6إجراءات وتدابري الرقابة

يجب �أن تتوف���ر لدى املراقبني املعلومات الكافية املرتبطة ب�إج���راءات الرقابة ،ويجب �أن
يتم حتديث تلك املعلومات خ�صو�ص���اً عند حدوث �أي تغريات ،وت�شمل تلك املعلومات �أي
تغريات يف املتطلبات والعمليات الت�ص���نيعية والإدارية ،ويجب �أن يتم احل�صول على هذه
املعلومات ب�سهولة ،ويجب الت�أكد من �أن جميع املراقبني املعتمدين يتبعون نف�س الإجراءات
عند قيامهم برقابة برامج �سالمة الغذاء من خالل تطبيق معايري ثابتة �أثناء الرقابة.

7 .7ال�شكاوى �أو التظلمات

عن���د عدم املوافقة �أو االعرتا�ض على تقارير ومالحظات املراقبني �أو اجلهة الرقابية ،على
املن�ش�أة الغذائية �أن تقدم �شكوى �أو تتظلم مما ورد بالتقرير �أو القرار ال�صادر من اجلهة الرقابية
بنا ًء على هذا التقرير ،كما يجوز للمراقب التظلم �أو ال�شكوى من املن�ش�أة الغذائية عند عدم
تعاون املن�ش�أة الغذائية �أثناء �إجراء عملية الرقابة.
والب���د من وجود �إجراءات وا�ض���حة وحمددة للتعامل مع تلك التظلمات وال�ش���كاوى
والتي يجب �أن ت�شتمل على:
•�آلية �إبالغ �شكاوى املن�ش�آت الغذائية واملراقبني وطبيعة ال�شكوى.
•كيفية التحقيق يف ال�شكاوى املقدمة.
•ما الإجراء �أو الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال هذه ال�شكاوى.
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ومن ال�ض���روري �أن تكون هناك جهة خمت�صة بتلك ال�ش���كاوى باجلهة الرقابية تتوىل كل
الإجراءات ال�سابقة وتوفر يف نف�س الوقت معلومات كافية عن تلك ال�شكاوى وما مت اتخاذه
م���ن �إج���راءات حيالها مع �س���هولة االطالع على تلك املعلومات بوا�س���طة اجله���ات الرقابية
احلكومية �أو املراجعني �أو املن�ش�آت الغذائية.

8 .8الرقابة الدورية لنظام الإدارة

يجب �أن تعمل مراجعة نظام الإدارة اخلا�ص باجلهة الرقابية على الت�أكد من فاعلية النظام
وت�سمح بو�ضع �ضوابط حمددة ،كما ت�سمح �أي�ضا بالك�شف عن العيوب التي قد توجد بنظام
الرقابة .و�أي مراجعة لنظام الإدارة البد �أن تتوافق مع الت�شريعات املن�صو�ص عليها.

9 .9التوثيق

البد �أن تت�أكد اجلهة الرقابية من توثيق كافة �إجراءات العملية الرقابية ح�س���ب الإجراءات
املوجودة وال�سيا�س���ات املتاحة للمراقبني واملن�ش����آت الغذائية واحلكومة .والبد من حتديث
الوثائق طبقاً للتغريات التي حتدث يف املن�ش�أة الغذائية وبالتايل تغيري خطة الرقابة.

1010ال�سجالت والوثائق

من ال�ض���روري �أن حتتفظ اجلهة الرقابية بال�س���جالت والوثائق والتقارير اخلا�صة بالعملية
الرقابية .وال�س���جالت �أي�ض���اً �ض���رورية للأغرا�ض النظامية لإثبات مالحظ���ات الرقابة على
املن�ش����أة الغذائية .والبد �أن تكون ال�سجالت كافية لإثبات �أن �إجراءات الرقابة فعالة وكافية.
والبد �أن تكون ال�سجالت مرتبة لي�سهل تداولها وتخزينها للمدة التي حتددها الأنظمة.

1111التغري يف متطلبات الت�شريعات

البد �أن يكون املراقبون على دراية بالتغريات يف متطلبات الت�ش���ريعات التي يتم التقييم
على �أ�سا�س���ها ،مثل موا�ص���فات �س�ل�امة الغ���ذاء و�أي تغ�ي�رات يف القواعد والت�ش���ريعات
وامل�سئوليات املرتبطة �أو التي لها عالقة بالتعامل مع الأغذية.

***
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