في المستقبل
تق���وم وزارة الش���ئون البلدي���ة والقروية حالي���ًا بتطوير
نظام فحص المنشآت الغذائية؛ ليتحول أسلوب الرقابة
إل���ى تطبيق نظام إدارة س�ل�امة الغذاء طبقًا للمواصفة
القياسية الدولية (األيزو  )22000وسوف يتم مراقبة جميع
المنشآت بالسلسلة الغذائية والتأكد من سالمة أدائها
ومدى تخطيطها إلنتاج غذاء صحي آمن من حيث:

• م�س ��ئوليات �إدارة املن�ش� ��أة (التزاماته ��ا� ،سيا�س ��ة �س�ل�امة
الغذاء،التخطيط للنظام ،امل�س ��ئوليات وال�صالحيات ،االت�صال
بال�سل�س ��لة الغذائية ،اال�ستعداد واال�س ��تجابة للطوارئ  ،مراجعة
الإدارة)
• م ��وارد املن�ش� ��أة (امل ��وارد الب�ش ��رية وم ��دى كفاءته ��ا وتوعيته ��ا
وتدريبها ،البنية التحتية  ،بيئة العمل).
• التخطيط لتحقيق منتجات �آمن ��ة (الربامج التمهيدية للنظام،
خط ��وات حتلي ��ل املخاط ��ر ،خط ��ة ها�س ��ب ،حتدي ��ث املعلومات
والوثائ ��ق ،خطة التحق ��ق من كفاءة النظ ��ام ،التحكم يف حاالت
عدم املطابقة).
• نظام تتبع وا�ستدعاء املنتج.
• حت�س�ي�ن نظ ��ام �إدارة �س�ل�امة الغ ��ذاء م ��ن خ�ل�ال (الت�أكد من
�ص�ل�احية �إج ��راءات ال�س ��يطرة على املخاطر� ،ض ��بط �أن�ش ��طة
املراقب ��ة والقيا� ��س ،التحقق م ��ن نظ ��ام �إدارة �س�ل�امة الغذاء،
التح�سني امل�ستمر للنظام).
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يعتب���ر فحص المنش���آت الغذائية مهمة أساس���ية
لضم���ان صح���ة وس�ل�امة المس���تهلك ،فم���ن ح���ق
المستهلك الحصول على غذاء صحي آمن.

في الحاضر
يقوم القائ���م بعمليات الرقاب���ة الصحية بعمليات

وق���د مرت نظ���م فحص المنش���ات الغذائي���ة بعدة

المراقب���ة والتفتي���ش وف���ق أحدث األس���اليب التي

تطورات ،كما يلي:

تحق���ق ه���دف تقييم المخاط���ر التي يتع���رض لها
المنتج خالل العملي���ة التصنيعية ،ومدى التحكم
فيه���ا ،من خ�ل�ال قائمة فح���ص مجموع���ة البرامج

في الماضي
كانت تعتمد طرق الفحص على سحب عينة من المنتج
النهائي بواسطة القائم بأعمال الرقابة الصحية ،وإجراء
الفحص الظاهري والحسي لها ،مثل:

• الت�أكد من حمتويات البطاقة الغذائية (ا�سم املن�ش�أة ،ا�سم املنتج،
قائمة املكونات ،الوزن ال�ص ��ايف و�/أو امل�ص ��في ،تاري ��خ الإنتاج،
فرتة ال�صالحية ،بطاقة البيانات واملعلومات التغذوية).
• اختب ��ار رائحة ول ��ون وقوام املنتج ��ات ،مثل اللح ��وم والدواجن
والأ�سماك.
• اختبار ظاهرة الطفو يف البي�ض.
ث���م يقوم بإرس���ال عين���ة إل���ى المختب���رات المختصة؛
للكش���ف عن مكون���ات الم���ادة الغذائي���ة والخصائص
الكيميائي���ة والميكروبية لها ،والتأك���د من صالحيتها
ومطابقتها للمواصفات المقررة.

التمهيدية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم
الحرجة (هاسب) ،ومنها:

• �ص ��يانة املن�ش� ��أة الغذائي ��ة م ��ن حي ��ث البيئة املحيط ��ة واملباين
والتهوية والإ�ضاءة وم�صدر املياه امل�ستخدمة يف الت�صنيع.
• برامج النظافة والتطهري.
• برامج ال�صيانة الوقائية للآالت واملعدات.
• النظافة وال�صحة ال�شخ�صية.
• برامج مكافحة الآفات.
كذلك تقوم الجهة الرقابية حاليًا بفحص مدى تطبيق
عناصر نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
"هاسب" في بعض األمانات ،وهي:

• حتليل املخاطر.
• حتديد نقاط التحكم احلرجة.
• حتديد احلدود احلرجة لكل نقطة حتكم حرجة.
• و�ضع نظام املراقبة واال�ستبيان لكل نقطة حتكم حرجة.
• و�ض ��ع الإج ��راءات الت�ص ��حيحية يف حالة ح ��دوث انحراف عن
احلدود احلرجة.
• و�ضع �إجراءات للتحقق من نظام ها�سب.
• االحتفاظ ب�سجالت ووثائق النظام.

