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�إن الزي���ادة الهائلة واملطردة يف عدد ال�س���كان خ�صو�ص���اً يف املدن �أدت �إىل
حتدي���ات �أعظم عل���ى النظم الغذائية ،مم���ا �أدى �إىل اللج���وء �إىل تكثيف الزراعة
والإنت���اج احلي���واين وزيادة كف���اءة نظ���م مناولة الأغذي���ة وجتهيزه���ا وتوزيعها
وا�س���تحداث تكنولوجيا جديدة ت�شمل التطبيق ال�س���ليم للتكنولوجيا احليوية من
�أج���ل زيادة توافر الأغذية لتلبي���ة احتياجات الأعداد املتنامية من ال�س���كان .ورمبا
تطرح �أي�ض���اً بع�ض هذه املمار�س���ات والتكنولوجيا م�شكالت حمتملة فيما يخ�ص
�س�ل�امة الغذاء وقيمتها التغذوية مما ي�ستدعي �إيالء اهتمام خا�ص لها �ضماناً حلماية
امل�ستهلك .كما �أدى التو�سع العمراين ال�سريع �إىل فر�ض �إجهادات على اخلدمات
احل�ضرية مبا يفوق حدودها مما �أ�سفر عن عدم كفاية �إمدادات مياه ال�شرب ومرافق
التخل�ص من مياه ال�صرف ال�صحي واخلدمات ال�ضرورية الأخرى .ويفر�ض هذا
الو�ض���ع �إجهادات �إ�ض���افية على نظم �إنتاج وتوزيع الأغذية نظراً ل�ض���رورة نقل
كميات �أكرب كثرياً من الأغذية من املناطق الريفية �إىل املناطق احل�ض���رية يف بيئة قد
تكون لي�ست مواتية لل�ص���حة والنظافة.ومن ال�ضروري اهتمام العاملني يف جمال
ال�ص���ناعات الغذائية مبراعاة �أن ت�ؤدي دورها يف �ض���مان جودة وم�أمونية الأغذية
و�سالمتها من خالل تطبيق نظم �ضمان اجلودة و�ضمان �سالمة الأغذية من الأخطار
با�ستخدام املعارف العلمية الرائدة .وي�ؤدي تنفيذ هذه ال�ضوابط يف جميع مراحل
الإنتاج واملناولة والتجهيز والت�سويق �إىل حت�سني جودة الأغذية و�سالمتها بجانب
زيادة قدرتها التناف�س���ية واحلد من تكاليف الإنتاج وتقليل الف�ضالت .وينبغي �أن
توفر احلكومات من خالل النظم الوطنية ملراقبة الأغذية بنية �أ�سا�س���ية م�ساندة و�أن
تنه�ض بدور ا�ست�شاري ورقابي؛ لذا فقد حر�صت الوزارة على �إعداد هذا الكتيب
ملد يد العون جلميع العاملني يف جمال ت�صنيع الأغذية والرقابة ال�صحية.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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الباب األول
برنامج ممارسات
التصنيع الجيدة

أوالً :الممارسات الشخصية :

تعترب النظافة ال�شخ�صية ذات �أهمية ق�صوى يف احتفاظ املنتج باجلودة والأمان ال�صحي؛
حيث �إن امل�ستوى املنخف�ض من النظافة ال�شخ�صية ميكن �أن ي�سبب تلوثاً للمنتج مما ي�ؤدي �إىل
ف�س���اده �أو حدوث حالة مر�ض���ية للم�ستهلكني  ،من ال�ض���روري �أن يتم �إعالم كافة العاملني
من خالل �إعالنات ومل�صقات ر�سمية بكل التزاماتهم النظامية و�سيا�سة املن�ش�أة بكل ما يتعلق
بالنظافة ال�شخ�ص���ية قبل ال�ش���روع بالعمل  .بالإ�ض���افة �إىل �أنه يجب �إعالمهم ب�شكل م�ستمر
بكافة التغريات التي تتم والتخطيط لإجراء تدريب لكافة العاملني اجلدد وتو�ض���يح الأنظمة
والت�شريعات اخلا�صة بالعمل ،كما ينبغي الأخذ يف االعتبار العنا�صر التالية:
•من املو�ص���ى به �أن يك���ون كل عامل يف هذا املجال قد خ�ض���ع لتدريب مالئم حول
جمال �سالمة الغذاء والنظافة ال�شخ�صيةُ ،ك ٌّل مبا يتعلق مبوقعه يف العمل.
•ينبغي لكل موظفي الإنتاج �أن يُد َّربوا على مبادئ ممار�سة الت�صنيع اجليدة وي�ستوعبوا
امله���ام املخ�ص�ص���ة لهم بالكام���ل� ,أما املوظف���ون الآخرون مبا فيه���م طاقم اخلدمات
والتنظيف فيجب �أن يتلقوا تدريباً مالئماً �أي�ضاً لفهم واجباتهم على �أكمل وجه.
•يجب االحتفاظ ب�س���جالت التدريب اخلا�صة بكل موظف  ،كما يجب مراقبة فاعلية
عملية و�إجراء التدريب ب�شكل منتظم وم�ستمر.
كم���ا يجب �أن تلتزم �إدارة املن�ش����أة الغذائية باتخاذ كل االحتياط���ات الالزمة للت�أكد من
تطبيق العنا�صر التالية :

8

 .1ال�سيطرة على الأمرا�ض:
�أ .يجب ا�س���تبعاد �أي �ش���خ�ص م�ص���اب مبر�ض ُم ْعدٍ � ،أو حمله مليكروب مر�ض ُمعدي
�أو م�ص���اب بجروح �أو بث���ور �أو قروح ُمعدية� ،أو �أي م�ص���در �آخر غري عادي ميكن
�أن يكون م�ص���دراً للتلوث امليكروبي من العمل يف عمليات الت�صنيع ،طاملا �أن هناك
احتم���ال لتلوث اخلام���ات �أو املنتجات النهائي���ة مما يجعلها و�س���يلة لنقل املر�ض �إىل
�أ�شخا�ص �آخرين.
ب .يج���ب على العامل�ي�ن العائدين للعم���ل بعد االنقط���اع نتيجة للإ�ص���ابة مبر�ض ُم ْعدٍ
احل�ص���ول على تقرير طبي يفيد ب�ش���فائهم متاماً من املر�ض بالإ�ض���افة �إىل �صالحيتهم
للعمل باملن�ش�أة.
ج� .أن تتوفر خدمات التمري�ض والتجهيزات ال َّأولية للمعاجلة و�إجراء الإ�سعافات ال َّأولية
عند حدوث حالة طارئة (جروح �أو ظهور �أي �أعرا�ض مر�ضية).
د� .أن تبقى �أجهزة الإ�س���عافات ال َّأولية ب�ش���كل �آمن وت ُْ�ص��� َرف فقط بوا�س���طة املوظفني
املتدربني.
هـ .يجب ت�س���جيل كل حالة �إ�ص���ابة يف ال�س���جل الطبي اخلا�ص باملن�ش����أة على �أن ي�شمل
املعلومات التالية (ا�سم امل�صاب  ،التاريخ  ،الأعرا�ض املر�ضية  ،الأدوية التي �صرفت
له .)...

 .2ممار�سات ال�صحة وال�سلوك ال�شخ�صي للعاملني:
�أ .يجب �أن يتوفر لدى العاملني درجة مرتفعة من النظافة ال�شخ�صية ملنع تلوث املنتجات
خا�ص ًة النهائية.
ب� .أن يكون �شعر العاملني مهذباً ومغطى بغطاء الر�أ�س.
ج .عدم ا�س���تخدام اخلوامت  ،احللقان  ،ال�س���اعات ،والعقود وال�سال�س���ل ،وغريها من
املجوهرات يف املن�ش�أة .
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د .عدم ا�ستخدام و�سائل التجميل  ،وفى حالة ا�ستخدامها يجب �أن يتم ذلك مبا ال ي�سبب
�أي تلوث للمنتجات ،وال ي�س���مح بطالء الأظافر �أو ا�ستخدام الرمو�ش ال�صناعية يف
�ص���االت الإنتاج –و�أن تكون الأظافر دائماً ق�ص�ي�رة؛ وذلك لتوفري الأمان ال�صحي
لكل من العامل واملنتج النهائي.
هـ .يج���ب على جميع العاملني الدخول �إىل املن�ش����أة من خالل مدخل معني �إىل منطقة
حمددة حيث تتوافر بها مراحي�ض كافية حتى ي�س���تطيعوا غ�س���ل �أيديهم و�أن يقوموا
بتبديل مالب�سهم اخلارجية مبالب�س العمل.
و	.ال ي�س���مح للعاملني يف مناطق املواد اخلام بدخول منطق���ة املنتج املطبوخ ،والعك�س
�أي�ضاً غري م�سموح به.
ز .يجب �أن يتم تنبيه العاملني ب�ضرورة غ�سل الأيدي وذلك من خالل ن�شرات تو�ضيحية
لأهمية وكيفية غ�سل الأيدي يف مداخل مناطق الإنتاج.
ح� .أن حتدد وتراقب حركة العاملني بني مناطق املن�ش����أة املختلفة من قبل �إدارة املن�ش����أة
وال�سيطرة عليها.
ط .توفري و�س���ائل غ�سل وتعقيم لكل �أحذية العاملني لتخفي�ض خطر �إنت�شار التلوث و�أن
تك���ون متوفرة عند نقاط الدخول �إىل �ص���االت الإنتاج �أو عن���د االنتقال من منطقة
امل���واد اخلام �إىل منطقة املنتج النهائي عند احلاجة املا�س���ة لذلك ،كما يجب احلد من
حركة العاملني بني املنطقتني قدر الإمكان.
ي� .أعداد و�س���عة مناطق وو�س���ائل اخلدمات حت�س���ب بنا ًء على جمموع العمال وجمال
الإنتاج.
ك .يجب �أن تغ�سل الأيدي:

•قبل ارتداء املالب�س النظيفة ،خ�صو�صاً عمال املناطق احل�سا�سة.
•فوراً قبل بد�أ العمل� ،أو الدخول �إىل مناطق الإنتاج.
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•بعد معاجلة املخلفات الإنتاجية �أوالنفايات.
•يف حال ات�ساخ الأيدي وظهور مظاهر التلوث عليها.
•بعد الذهاب �إىل املرحا�ض.
•بعد التخل�ص من الإفرازات الأنفية �أو عند مل�س الفم وال�شعر.
ل .يجب �أن تتوفر �أحوا�ض لغ�س���ل الأيدي ب�أعداد كافية يف مناطق املراحي�ض ويف كل
مدخل �إىل منطقة الإنتاج مبا يتنا�سب مع عدد العاملني.
م .توفري و�سائل ومعدات و�إر�شادات كافية يف �صالة الإنتاج تعمل على ت�شجيع العاملني
على غ�سل الأيدي واملحافظة على النظافة ال�شخ�صية.
ن .توفري مغا�سل تعمل من خالل اخلاليا ال�ضوئية جمهزة باملاء اجلاري ال�صالح لال�ستهالك
الآدمي �أو ا�ستعمال حنفيات املياه التي تعمل بوا�سطة املع�صم والأقدام.
�س� .أن تزود املن�ش����أة بو�سائل التجفيف الكافية كاملنا�شف الورقية �شديدة االمت�صا�ص �أو
جمففات الأيدي بالهواء ال�س���اخن  ،كما �أنه يجب تزويد هذه املناطق بحاويات يتم
فتحها بالأرجل للتخل�ص من النفايات �صحياً.
•ال يجب �أن ت�س���تعمل املغا�سل وو�س���ائل جتفيف الأيدي ك�أداة لأغرا�ض التنظيف
العامة.
•يجب الت�أكد من فاعلية �آلية غ�س���ل الأي���دي ومدى تطبيق املوظفني لها من خالل
مراقبة عملية غ�س���ل وتطهري الأيدي بوا�سطة مراقب جودة بالإ�ضافة �إىل �سحب
م�س���حات من الأيدي وذلك لزراعتها ومعرفة م���دى تواجد النموات البكتريية
احلا�ص���لة ،والذي يعطي م�ؤ�شراً على مدى فعالية التزام العاملني بعملية تنظيف
الأيدي ال�ص���حيحة حيث يتم الفح�ص لكل م���ن «املكورات العنقودية الذهبية»
وميكروب املجموعة القولونية خا�ص ًة «ميكروبات الإي�شريي�شيا كوالي» .
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•يف حال اعتماد �سيا�سة القفازات يجب املحافظة عليها نظيفة ويجب تغيريها يف
حالة ت�ضرر �أو متزق هذه القفازات.

ز� .أال حتت���وي املالب�س اخلا�ص���ة بالعمل على �أزرة �أو �س���حابات ويف�ض���ل املالب�س ذاتية
االلت�صاق .

•�ضرورة �أن تكون الإدارة قدوة من حيث االلتزام ب�شروط النظافة ال�شخ�صية.
•عندما تكون غرفة اال�س�ت�راحة واملطعم مكاناً م�ش�ت�ركاً ب�ي�ن موظفي املواد اخلام
واملنتج النهائي يجب عليهم تغيري �ألب�س���تهم قبل التوجه �إىل الغرفة التي يتم فيها
التقا�ؤهم.

ح� .أال يو�ض���ع على املالب�س اخلا�ص���ة بالعمل �أي ملت�ص���قات �أو دبابي�س ميكن �أن ت�سقط
باملنتج – وفى حالة ارتداء البادج �س���واء العامل�ي�ن �أو الزائرين يجب �أن يتم تثبيته
�إىل منطقة الو�سط .

 .3املالب�س:
�أ .يجب على كل �شخ�ص ارتداء املالب�س اخلا�صة بالعمل الذي يقوم به.
ب� .أن تكون املالب�س اخلا�صة بالعمل نظيفة –وكذلك �أغطية الر�أ�س.
ج .يج���ب �أن يقوم العاملون بتغيري املالب�س اخلا�ص���ة باملن�ش����أة يف الأماكن املخ�ص�ص���ة
لذلك ،و�أن تزود املن�ش����أة مبناطق تو�ض���ع بها خزائن كافية للموظفني من �أجل القيام
بتخزين م�ستلزماتهم مثل اللبا�س امل�ستخدم واحلقائب؛ وذلك لإزالة اخلطر املحتمل
الذي ق���د يجلبونه �إىل مناطق الإنت���اج .وهذه اخلزائن تكون �س���هلة التنظيف و�إن
�أمكن يتم ت�ص���ميم قمة منحدرة ملنع تراكم الغب���ار عليها؛ وذلك لكي يتم االحتفاظ
مبالب�س العمل نظيفة بعيداً عن مالب�س اخلروج.
د .عدم التواجد يف �صاالت الإنتاج يف حالة ارتداء مالب�س اخلروج.
هـ .يف حال���ة ارتداء البلوف���رات والفانالت اخلارجية يجب �أن تك���ون نظيفة يحتفظ بها
�أ�س���فل املالب�س اخلا�صة بالعمل � ،أن تكون خياطتها حمكمة وذات وبر ق�صري؛ وذلك
ملنع �سقوط الألياف يف املنتج.
و� .أن يكون اجلزء العلوي من املالب�س اخلا�صة بالعمل خالياً من اجليوب؛ وذلك لتجنب
و�ضع الأقالم ب�أنواعها املختلفة �أو الرتمومرتات �أو ال�سجائر �أو �أي �أ�شياء ميكن حملها
�أعلى منطقة الو�سط �أو خلف الأذن �أثناء العمل يف �صاالت الإنتاج.
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ط .يف حالة �ص���االت الإنتاج التي قد يالم�س املنت���ج فيها مالب�س العاملني يجب ارتداء
مريل���ة من ن�س���يج خال م���ن الثقوب (البال�س���تيك) ويالحظ خلع ه���ذه املريلة قبل
الذهاب �إىل دورة املياه.
ي .يجب ارتداء الأحذية اخلا�ص���ة بامل�ص���نع يف �صاالت الإنتاج والت�ص���نيع �إذا كانت
طبيعة الإنتاج ت�ستوجب ذلك.
ك� .أن تك���ون الأحذية نظيفة ويف حالة جيدة وخالية من الثقوب �أو ال�ش���قوق ،وجتنب
وجود خياطات يف الأحذية ب�أنواع اخليوط النايلون �أو القما�ش.
ل .يف حالة ارتداء النظ���ارات الطبية �أو الواقية يجب �أخذ االحتياطات الكافية حتى ال
ت�سقط يف املنتج وذلك بو�ضع �سل�سلة حول الرقبة مثبت بها النظارة.

.4االلتهابات والأربطة املفتوحة:
�أ .تعترب االلتهابات والأربطة الطبية املفتوحة م�أوى للبكترييا التي ميكن �أن ت�سبب بع�ض
الأمرا�ض؛ ولذا يجب �أال تكون هناك فر�صة ملالم�ستها للمنتج النهائي.
ب .يجب ارتداء �أغطية الأيدي (القفازات) على الأربطة الطبية يف �صاالت الإنتاج.
ج .يج���ب �أن تكون الأربط���ة الطبية امل�س���تخدمة ذات لون داك���ن؛ لتمييزها عن املنتج
النهائي.
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 .5التدخني وم�ضغ اللبان واحللوى:

مينع التدخني منعاً باتاً وم�ض���غ اللبان واحللوى يف �ص���االت الإنتاج والأماكن التي يتم
حتديدها بوا�س���طة الإدارة لتقليل خطر تلوث املنتج عن طريق انت�ش���ار البكترييا من الفم
والأيدي.

ثانيًا :الشئون الصحية بصالة اإلنتاج

�1 .1أن تكون املمرات ذات ات�ساع منا�س���ب وخالية من التكد�سات من املواد املخزنة �أي
مواد �أخرى.
2 .2يج���ب �أن تك���ون الأر�ض���يات الأ�س���منتية يف حالة جي���دة وخالية م���ن املناطق غري
امل�ستوية.
3 .3يج���ب �أن يكون بالط الأر�ض���يات يف حالة جيدة من حيث �أماكن الت�ص���اق البالط
بع�ض���ه ببع�ض �أو باحلوائط اجلانبية و�أن تمُلأ تلك الأماكن مبادة ال�صقة بعمق (–0.3
� 0.5سم).
�4 .4أن تكون ميول جميع �أ�سطح الأر�ضيات يف اجتاه فتحات ال�صرف.
�5 .5أن تكون جميع �أ�س���طح الأر�ضيات خالية من املناطق املنخف�ضة؛ حتى ال ت�صبح بركاً
لتجميع املياه.
6 .6املحافظة على تواجد جميع �أ�سطح الأر�ضيات يف احلالة اجلافة ب�صفة م�ستمرة.
7 .7ع���دم ا�س���تخدام اخلراطيم يف ر�ش �أ�س���طح الأر�ض���يات بالقرب م���ن املنتجات �أو
العبوات �أثناء الإنتاج.
�8 .8أن تكون الأر�ضيات م�ص���ممة بطريقة تتما�شى مع ال�صعوبات املرتبطة بطبيعة العملية
الإنتاجية.
9 .9و�ضع برنامج تنظيف و�سجالت ل�ضمان تنظيف كل املناطق املحتمل �أن تكون م�صدراً
للخطر.
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�1010أن ت�س���اعد اجلدران والأ�سطح ونقاط التقائها على عملية التنظيف بحيث متنع تراكم
وتواجد احل�شرات.
1111يجب �ص���يانة الأ�سطح التالفة ب�أ�سرع وقت با�ستخدام مواد مطابقة للم�ستخدمة �سابقاً
�أو مماثل���ة لها ،مع �أخذ الإج���راءات امل�ؤقتة حلني تنفيذ اجلدول الزمني املو�ض���ح من
خالل خطة العمل.
ثالثًا :الشئون الصحية لألدوات والمعدات والماكينات

�1 .1أن تكون الأدوات امل�س���تخدمة يف التعامل مع املنتجات مطابقة للت�شريعات الر�سمية
واملوا�صفات املقررة وفى حالة جيدة كما يجب تنظيفها قبل تطهريها.
2 .2على العاملني يف �أق�سام الإنتاج ا�ستخدام حملول مطهر لغمر الأدوات امل�ستخدمة
فيه مرة كل �ساعتني (�إذا لزم الأمر).
3 .3يجب املحافظة على حملول التطهري طبقاً للت�ش���ريعات الر�س���مية �أو اتباع ت�شريعات
ال�شركة املنتجة فيما يتعلق بالرتكيز الفعال.
4 .4يجب على �إدارة املخترب �إجراء االختبارات الالزمة؛ للت�أكد من قوة حملول التطهري
ب�ص���فة دورية مرة واحدة على الأقل �أ�س���بوعياً ب�أخذ امل�سحات امليكروبيولوجية من
على الأ�سطح؛ وذلك للمحافظة على فاعلية حملول التطهري.
5 .5حف���ظ الأدوات النظيف���ة جاف���ة يف مكان نظيف �س���بق تطه�ي�ره خالٍ م���ن الأتربة �أو
الرطوبة.
�6 .6أن تكون الأدوات امل�س���تخدمة م�صممة وم�صنعة بطريقة متنع احتمال غ�ش �أو تلوث
املنت���ج الغذائي ب�أج���زاء املعادن �أو امللوثات الأخرى ،وم���ن الأمثلة على ذلك عدم
ا�س���تخدام الأدوات ذات الأيدي اخل�شبية يف �صاالت الإنتاج ملنع انت�شار النموات
امليكروبية.
�7 .7أن تو�ضع كل املاكينات يف مكان ي�سمح ب�سهولة الو�صول �إىل كافة �أجزائها وبالتايل
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�س���هولة عملي���ة تنظيفها  .و�أن تك���ون بعيدة عن اجلدران املجاورة (� 50س���م) على
الأقل.
�8 .8أن تكون كافة التجهيزات واملاكينات مو�ضوعة وم�صممة بحيث تقلل من احتماالت
التلوث ب�سبب البيئة اخلارجية املحيطة بها.
�9 .9أن تكون كل الهياكل والتمديدات اخلا�صة باملاكينات مغطاة و�أن تكون كل التمديدات
دائرية قدر الإمكان بحيث تقلل عملية تراكم الأو�ساخ ول�سهولة عملية التنظيف ملنع
احتمالية وجود منوات فطرية �أو منل �أو �أي نوع من الديدان.
1010ا�س���تخدام وتطبيق �آلية تنظي���ف وجدول زمني مالئمني يف املحافظة على ال�ص���يانة
الدائمة و�سجالت الفح�ص واملعايرة.
1111ا�س���تخدام مواد م�ص���رح با�س���تخدامها من اجلهات امل�ش���رعة يف ت�ص���ميم املن�ش�آت
الغذائية.
ّ
مركبات تنظيف األيدي والمواد السامة
رابعًا:

�1 .1أن متيز جميع �أوعية املواد امل�س���تخدمة يف عمليات التنظيف والتطهري وم�ستلزماتها
بو�ضوح.
�2 .2أن حتفظ جميع املواد امل�س���تخدمة يف عمليات التنظيف والتطهري يف املنطقة اخلا�صة
بها ومعزولة عن كل املواد اخلام ومواد التعبئة واملنتجات النهائية.
3 .3مينع منعاً باتاً حتت �أي ظرف من الظروف ا�ستخدام �أوعية املنتجات الغذائية يف نقل
�أو تخزين الكيماويات �أو الزيوت املعدنية �أو املواد ال�سامة.
�4 .4أن تكون جميع املواد امل�س���تخدمة يف عمليات التنظيف م�ص���رحاً با�س���تخدامها يف
املن�ش�آت الغذائية.
�5 .5أن تكون جميع املواد امل�س���تخدمة يف عمليات الدهانات وتغطية �أ�س���طح املن�ش����آت
الغذائية م�صرحاً با�ستخدامها لهذا الغر�ض.
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�6 .6أن يكون ا�ستخدام املذيبات الطيارة والتي تكون �سامة وت�ؤثر على املنتجات الغذائية
مث���ل «الكلوروفورم» و«الأ�س���يتون» واملبيدات �..إلخ ،يف �أماك���ن بعيدة متاماً عن
املواد �أو املنتجات الغذائية �أو مواد التعبئة والتغليف �أو املخازن ب�صفة عامة.
7 .7يجب تخزي���ن كل الأوعية املفتوحة للمواد ال�س���ابقة ذكرها والقابلة لال�ش���تعال يف
املكان اخلا�ص بها مبا يجعلها معزولة عن مواد التنظيف الأخرى.
�8 .8أن تخ���زن كل �أوعي���ة مواد التنظيف واملبي���دات يف املكان اخلا�ص به���ا على �أن يتم
�إغالقها ب�إحكام م���ع عزل مواد التنظيف عن املبيدات ،كما يجب �أن تكون القواعد
امل�س���تخدمة من النوع الذي ال ي�س���مح لتلك الأوعية امل�ستخدمة باحلركة ،وميكن �أن
ت�ستخدم �أرفف ال تالم�س الأر�ضيات لتخزينها �أو خزائن خم�ص�صة لهذا الغر�ض.
�9 .9أن ت�ستخدم املبيدات بوا�سطة العامل امل�سئول والذي يتم تدريبه على ذلك  ،والتعامل
مع كل املبيدات ومواد �إبادة القوار�ض على �أنها مواد �سامة ،ومن ال�ضروري تخزينها
�إذا لزم الأمر بعيداً عن كل من املواد اخلام �أو املنتجات النهائية.
1010الت�أكد من و�ضع البطاقات ال�صحيحة على �أوعية مواد التنظيف واملبيدات.
1111و�ضع الأغطية ب�إحكام على �أ�سطوانات مواد التنظيف الفعالة؛ حتى ال متت�ص رطوبة
�أو يحدث تلوث ملحتوياتها.
1212الت�أكد من �سالمة الأر�ضيات يف الأماكن التي يتم تخزين الكيماويات بها مع مراعاة
عدم ان�سكابها.
1313الت�أك���د من توافر م�ص���در للمياه يف الأماكن التي يتم تخزي���ن الكيماويات بها ،و�أن
تزود الأر�ضيات بفتحات لل�صرف ،وميثل ذلك عامل �أمان حيث تُ�ستخدم هذا املياه
يف �شطف �أي مواد تن�سكب على الأر�ضيات.
�1414أن ي�س���تخدم العامل���ون الأدوات املالئمة التي توفر لهم الأم���ان الكايف �أثناء تداول
تلك الكيماويات داخل املخازن املعدة لهذا الغر�ض.
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�1515أي مواد كيميائية حم�ضرة لال�ستخدام يجب �أن تكون معنونة ومو�ضحاً طبيعة املادة
وا�س���تخداماتها عليها بحيث ال يتم ال�س���ماح بعملية االختالط م���ا بني املواد على �أن
تكون الأدوات امل�ستخدمة فقط لهذا الغر�ض.
خامسًا :ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج

1 .1يجب نقل وتداول وتخزين املنتجات بعناية ملنع �إتالف العبوات وبالتايل منع الت�أثري
على حمتويات تلك العبوات.
�2 .2أن حتفظ العبوات الفارغة والتي يتم جتهيزها قبل اال�س���تخدام  ،مغطاة �أو يف و�ضع
مقلوب حتى وقت اال�ستخدام يف خزائن نظيفة معدة لذلك.
�3 .3أن يُغطى بعناية كل خمزون مواد التعبئة الذي ي�ستخدم جزئياً.
4 .4يجب تفريغ املنتج من خط الإنتاج �أو تغطيته تبعاً للحالة �أثناء فرتات الراحة �أو الغذاء
�أو التوقف ملدة �أطول من  15دقيقة.
5 .5عدم تخزين مواد التعبئة على الأر�ض���يات مبا�ش���رة ورفع هذه املواد من املاكينات
عند توقفها.
�6 .6أن تخ�ص�ص منطقة �أو غرفة خا�صة للتعامل مع املنتجات املعيوبة والتي يعاد ت�شغيلها
مرة ثانية حيث �إنه من ال�ض���روري تداول هذه املنتجات حتت �شروط �صحية خا�صة
طبقاً للموا�صفات املقررة.
7 .7العناية بعدم �سقوط �أو ان�سكاب املنتجات على الأر�ضيات  ،و�إذا حدث ذلك فيجب
�إ�ستبعاد هذا املنتج وعدم توجيهه لال�ستهالك الآدمى.
8 .8ممار�سة ال�شئون ال�صحية العامة وتنفيذ عمليات التنظيف ب�صورة جيدة حيث يجب
�أن تتم على �أ�س����س علمية وعملية م�س���تمرة يف كل من عمليات الإنتاج والتخزين؛
ولذا يجب �أن تكون الأر�ضيات نظيفة يف جميع الأوقات.
�9 .9إزالة �أي �ألياف من ال�س���يور الناقلة يف �صاالت الت�صنيع يف �أوقات منتظمة؛ وذلك
ملنع و�صول هذه الألياف للمنتج.
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1010جتنب مالم�س���ة الأيدي لكل من املواد اخلام واملخاليط واملنتجات النهائية �إال �إذا كان
العمل يتطلب ذلك حيث يجب تطبيق ال�شئون ال�صحية يف جميع احلاالت.
1111غ�س���ل وتطه�ي�ر الأيدي جيداً قب���ل تداول املنت���ج النهائي يف حالة مالم�س���ة الأيدي
للمناطق التي ال يتم فيها الإنتاج.
1212ارتداء الزى نظيفاً منعاً لتلوث املنتجات النهائية.
1313يج���ب �أن تكون املمرات بني الأجهزة وفى مناطق الت�ش���غيل خالية من �أي تراكمات
و�أن تكون من االت�ساع بحيث ت�سمح للعاملني بت�أدية واجباتهم دون تلوث للغذاء �أو
للأ�سطح التي يالم�سها.
�1414أن تكون �أبواب �ص���االت الت�صنيع ذاتية الإغالق و�أن حتفظ دائماً مغلقة للتحكم يف
�س���ريان الهواء وال�ضغط ومتنع دخول احل�ش���رات والقوار�ض والطيور واحليوانات
وغريها.
�1515أن تكون كل الأ�س���طح التي يالم�س���ها الغذاء يف حالة جي���دة وخالية من النتوءات
وال�شروخ و�أماكن اللحام املفتوحة .
1616تنفيذ التتابع ال�صحيح ال�ستخدام كل من املواد اخلام واملكونات الأخرى املختلفة.
1717ع���دم �إع���ادة ا�س���تخدام الأوعية مرة �أخ���رى �إذا كان ت�ص���ميمها لال�س���تخدام مرة
واحدة.
1818منع تخزين جميع الأكيا�س �سواء الفارغة �أو اململوءة على الأر�ضيات.
�1919أن تكون كل الو�س���ائل امل�س���تخدمة يف النقل داخل امل�ص���نع نظيفة وفى حالة جيدة
وخالية من الثقوب والك�س���ور وال�ش���روخ والتي ت�ساعد على انت�شار الكائنات احلية
الدقيقة.
2020مينع اجللو�س على الأجهزة �أو �أ�سطح الت�شغيل.
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2121منع تخزين الأوعية التي حتت���وي على املواد الغذائية بجوار تلك التي حتتوي على
الف�ضالت �أو املواد الأخرى.
2222منع االحتفاظ بالأقالم الر�ص���ا�ص �أو اجلاف �أو النظ���ارات �أو العِ َدد كاملفكات على
اجليوب �أعلى منطقة الو�سط �أو احلزام.
2323مين���ع تداول املنت���ج بالأيدي يف حالة وجود ج���رح �أو رباط طب���ي �إال �إذا مت تغطيتها
بالقفازات.
2424مينع تخزين املالب�س �أو الأدوات ال�شخ�صية يف �صاالت الإنتاج.
2525يج���ب فح�ص قفازات وحلقات املطاط (اجللد) ب�ص���فة دورية م���ع تغيريها �إذا لزم
الأمر كما يجب تخزينها بعناية.
2626مينع تواجد و�سادات ال�صوف الزجاجي �أو و�سادات البال�ستيك يف �صاالت الإنتاج
لتقليل تلوث املنتجات بال�صلب غري القابل لل�صد�أ �أو البال�ستيك.
 2727يجب التبليغ مبا�ش���ر ًة عن �أي ت�س���ريب يف املوا�سري �أو الأ�سقف مبا يف ذلك خطوط
الإنتاج كما يراعى تقليل ت�س���اقط بخار املياه املتكث���ف �إىل �أقل حد ممكن يف كل من
�صاالت الإنتاج واملخازن.
�2828أن تخزن اخلراطيم مرفوعة عن الأر�ضيات يف حالة نظيفة مع و�ضع الطرف احلر يف
حملول مطهر.
2929مينع ا�ستخدام خراطيم الغ�سيل وال�شطف يف �إمداد عمليات الت�صنيع باملياه.
3030يجب جتنب ا�س���تخدام خراطيم ذات �ضغط مرتفع يف جميع الأحوال وخا�صة �أثناء
ت�صنيع املنتجات.
�3131أن تكون الأدوات امل�س���تخدمة لغرف �أو �صب الكيماويات ذات �ألوان خمتلفة عما
ي�ستخدم للمنتجات.
�3232أن جتمع الأدوات امل�س���تخدمة يف ال�ص���يانة مثل املفكات وغريها مبجرد االنتهاء من
العمل.
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3333تنظي���ف وتطهري �أي �س���طح يالم�س املنتج���ات الغذائي���ة مبجرد االنتهاء م���ن �أعمال
ال�صيانة.
سادسًا :ممارسات استخدام وسائل التحميل الميكانيكية

�1 .1أن تكون العربات امل�ستخدمة نظيفة وفى حالة جيدة.
2 .2ا�س���تخدام فوا�ص���ل ورقي���ة عند و�ض���ع عل���ب �أو �أكيا����س املنتجات على �أر�ض���ية
العربات.
�3 .3أن تكون الأوعية امل�ستخدمة ل�ش���حن املنتجات نظيفة وفى حاله جيدة ال ت�سمح ب�أي
ت�سريب يف املنتجات.
4 .4الرافعات ال�ش���وكية الكهربائية هي فقط التي ي�سمح با�ستخدامها يف مناطق التخزين
والإنتاج ملنع التلوث بالدخان.
سابعًا :االشتراطات الخاصة بالمبنى ومرافقه

 .1ت�صميم وت�شييد املبنى:
�1 .1أن يكون لدى املن�ش����أة تخطيط موثق ور�س���م تف�صيلي ي�ص���ف تدفق عملية الإنتاج
يف كافة مناطق املن�ش����أة  ،تدفق املواد ال ُّأولية  ،العاملني ،املنتجات امل�ص���نعة  ،مواد
وعمليات التغليف والتخل�ص من النفايات.
�2 .2إيجاد حوائط وا�ض���حة حول املن�ش�أة بحيث حتافظ ومتنع جذب ودخول القوار�ض
�إىل املن�ش�أة.
3 .3على املن�ش�أة �أن ت�أخذ بعني االعتبار املاكينات  ،الأجهزة  ،التقنيات � ،سل�سلة املنتجات
والتو�سعات امل�ستقبلية يف الت�صاميم وعلى الأخ�ص املباين.
4 .4املخازن و�آليات التخزين يجب �أن ت�ص���مم بحيث ت�أخذ بع�ي�ن االعتبار طبيعة املواد
اخلام والظروف اخلا�صة املطلوبة للتخزين ،وعلى الأخ�ص �سعة املخازن.

21

دليل معايير الجودة بالمنشآت الغذائية

�5 .5أن ي�ؤخذ يف االعتبار عند ت�صميم املبنى مناطق املوظفني  ،املختربات ومناطق اخلدمة
العامة ،بحيث يتم مراعاة املوا�ص���فات واللوائح املقررة على حجم و�أنواع املباين،
وال�سيما جمال الإنتاج.
6 .6عل���ى جميع املداخل امل�ؤدية �إىل �ص���االت الإنتاج ،يجب �إر�ش���اد العمال من خالل
ن�شرات �إر�شادية مالئمة تطلب منهم وتذكرهم ب�أهمية غ�سل الأيدي.
�7 .7أن تكون املغا�س���ل مت�صلة بنظام ال�صرف ال�صحي ب�شكل مبا�شر و�أن يكون الت�صميم
واحلجم منا�سبني ملنع تراكم وت�ساقط املياه منها على الأر�ض.
8 .8حركة املوظفني �أو املنتجات بني املناطق اخللفية يف املن�ش�أة ،يجب �أن يتم تقليلها قدر
الإمكان وتراقب وتدار ب�ش���كل منا�سب ويو�ص���ي با�ستخدام مناطق عملية كاملمرات
بني منطقة و�أخرى مع الأخذ يف االعتبار �أهمية ال�سيطرة واملراقبة لهذه املمرات.
9 .9يجب �أن يكون مبنى �أو مباين املن�ش����أة م�ش���يدة بطريقة �ص���حيحة و�أن تظل يف حالة
جيدة ملنع دخول �أو �إيواء احل�شرات والقوار�ض والطيور والكالب والقطط وغريها
من احليوانات.
�1010أن يكون ت�ص���ميم املبنى مالئماً للظروف اجلوية ملنع تكثيف الرطوبة وتلوث �أجهزة
الت�ص���نيع والبيئة الداخلية ،و�أن تكون هناك عناية خا�ص���ة ب�أماكن ات�ص���ال �أنابيب �أو
موا�س�ي�ر اخلدمات بع�ضها ببع�ض ،كذلك م�ص���ارف مياه الأمطار و�أماكن االلت�صاق
يف حالة املباين متعددة الطوابق ،وكذلك �أنابيب الهواء التي متر خالل الأ�سقف.
�1111أن تكون جميع فتح���ات احلوائط التي متر خاللها �أنابيب اخلدمات حمكمة الغلق �أو
مزودة بحلقات معدنية لإحكام الغلق.
�1212أن تزود كل الفتحات اخلارجية مثل الأبواب والنوافذ وفتحات الإ�ض���اءة بالأ�سقف
بو�سيلة مالئمة للحماية من دخول الذباب واحل�شرات والقوار�ض والطيور والأتربة
مثل الأبواب ال�سلك وال�ستائر واملراوح.
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1313يجب توفري م�س���احة كافية ح���ول الأجه���زة و�أماكن تخزين املنتجات وم�س���احات
التداول امل�ؤقتة حتى ميكن التحكم يف الظروف ال�صحية.
�1414أن تك���ون كل الأبواب والنوافذ نظيفة ويف حالة جيدة وتفتح كل الأبواب اخلارجية
ذات الأ�سالك ال�شبك للخارج.
� 1515أن ت���زود الأبواب اخلارجية بو�س���يلة لتقليل حجم فتحاته���ا �إىل احلد الأدنى عندما
تكون يف حالة ا�ستخدام لتفريغ حموالت عربات النقل والعربات الداخلية.

 .2املناطق اخلارجية:
�أ� .أن تكون الأر�ضية املحيطة بامل�صنع خالية من ال�شقوق واملخلفات والنموات اخل�ضراء
الكثيفة والف�ض�ل�ات حتى ال تكون م�أوى للح�ش���رات والقوار�ض وغريها (�أال تكون
م�صدراً للتلوث).
ب .يج���ب �أن تكون خط���وط املرافق حماطة بر�ص���يف من احلجر �أو احل�ص���ى (الزلط)
بعر�ض حوايل (� ٥٠سم) ملنع دخول الآفات �إىل املبنى.
ج� .أن تكون �أماكن انتظار ال�سيارات وفناء وطرقات امل�صنع �سهلة التنظيف باملياه خالية
من الأتربة وامللوثات الأخرى ،كما يجب �أن تكون خالية من الك�سور وال�شروخ التي
ميكن �أن تكون م�أوى للآفات.
د� .أن تكون جميع �أ�س���طح الأر�ضيات ذات ميل يف اجتاه فتحات ال�صرف؛ حتى ي�سهل
التخل�ص من املياه وال تكون هناك فر�صة لنمو الكائنات احلية الدقيقة واحل�شرات .

 .3الأ�سقف والأ�سقف املعلقة:
�أ .يجب �أن ت�صمم هذه الأ�سقف بطريقة متنع دخول الآفات و�أن تفح�ص ب�صفة م�ستمرة
ل�ضمان بقائها نظيفة با�ستمرار.
ب� .أن ت�صمم �أ�سقف �صاالت الت�صنيع بطريقة ي�سهل تنظيفها.
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ج .يجب �أن تكون �أ�س���طح الأ�س���قف يف حال���ة جيدة وال ت�س���تخدم لتخزين الأجهزة
واملواد اخلام �أو ت�ستخدم لتجميع املخلفات املختلفة .

د .حماية اجلدران يف املناطق ال�ض���عيفة مثل بداية ونهاية اجلدران با�ستخدام زوايا من
الإ�ستانل�س.

د .يف حالة وجود �أ�س���طح مطلي���ة يجب �أن ال حتتوي على �أي نوع من التق�ش�ي�ر وعند
حدوث ذلك يجب �أن يتم �إجراء ال�ص���يانة فوراً بطالء م�صرح وم�صدق با�ستخدامه
من قبل اجلهات املعنية.

هـ	.الت�أكد من �إغالق جميع التمديدات يف اجلدران مثل التمديدات الكهربائية والأنابيب
اخلا�صة بال�ضخ وال�سباكة.

 .4تن�سيق امل�صنع:
�أ .يجب �أن يتم تن�سيق امل�صنع بطريقة ت�سمح بف�صل عمليات الت�صنيع بع�ضها عن بع�ض
حت���ى ال يح���دث تلوث بفعل املكان �أو الوقت �أو التق�س���يمات �أو �س���ريان الهواء �أو
الأنظمة املغلقة �أو �أي و�سيلة �أخرى فعالة.
ب .يف�ضل �أن يكون الف�صل بني عمليات الت�صنيع ملمو�ساً من خالل �إقامة حوائط لتجنب
التل���وث امليكروبيولوجي ب�ي�ن كل من املواد اخلام واملنتجات الو�س���طية واملنتجات
النهائية �أو تلوث املواد ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي بتلك املواد غري ال�صاحلة مثل ماء
الغاليات والكيماويات وال�سوائل الهند�سية .
ج� .أن يت�ض���من ت�صميم وت�ش���ييد امل�صنع �ض���رورة العزل الكامل للأن�شطة غري املتوافقة
حتى ال ت�ؤثر على �سري العمل �أو ملنع التلوث املتبادل.

 .5اجلدران والقواطع والقوائم:
�أ .يج���ب �أن تكون جميع اجلدران والقواطع والقوائم يف �ص���االت الإنتاج من النوع
املقاوم للمياه ومن مواد غري �س���امة وغري ما�صة ،كما يجب �أن تكون �أ�سطحها ناعمة
وقوية و�سهلة التنظيف والتطهري.
ب� .أن يكون اللون فاحتاً و�أن يُغطى اجلزء اخل�شبي �إن وجد واملعر�ض للمياه مبادة ي�سهل
تنظيفها �أو يُغطى مبادة غري منفذة.
ج� .أن تكون �أماكن الت�صاق اجلدران بكل من الأر�ضيات والأ�سقف دائرية لت�سهيل عملية
تنظيفها والعناية بها.
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و� .أن تكون نقط دخول اخلدمات مثل (الكهرباء واملياه) املزودة للمن�ش�أة  ،متطابقة مع
�شروط �سالمة الغذاء وكذلك النظافة العامة والت�أكد من مطابقتها والإ�شراف عليها،
والت�أكد من ذلك عند التفتي�ش والإحتفاظ بال�سجالت اخلا�صة.
ز� .أي ج���دران م�ؤقت���ة مبنية يجب �أن تتوفر فيه���ا احلماية الكافية ملن���ع التلوث و�أن ال
تكون م�ص���دراً لأي نوع من الأخطار قد ي�ؤثر على العملية الإنتاجية �أو على املنتج
بحد ذاته و�أن ال يتعار�ض مع متطلبات ال�ص���حة وال�سالمة ومتطلبات �إنتاج الغذاء
الآم���ن.
ح .كل مظاهر و�إر�ش���ادات التدهور وال�ض���رر  ،يجب �أن يتم التعام���ل معها فوراً (�أي
�إجراء كافة الت�ص���ليحات ال�ضرورية) و�أن تكون مطابقة ملا كان يف الأ�صل من حيث
املوا�صفات املقررة.
ط� .أي لوحات �إر�ش���ادية �أو مل�ص���قات تتطلب احلاجة وجودها يف �صالة الإنتاج يجب
�أن يعل���م بها املوظفون �س���واء كانت حتوي ت�ش���ريعات �أو �أمور �إدارية �أو �سيا�س���ات
�س�ل�امة الغذاء �....إلخ ،كما يجب ا�س���تخدام مواد ال�صقة على �أن تكون م�سموحاً
با�س���تخدامها يف املن�ش����آت الغذائية وال حتوي �أي خطر قد ينتقل �إىل املواد الغذائية
و�أال تثبت من خالل م�سامري �أو دبابي�س.

 .6الأر�ضيات:
�أ� .أن تكون �أر�ضيات �صاالت الإنتاج من مواد غري �سامة وغري ما�صة ومن النوع املقاوم
للمياه ،و�أن تكون ذات �أ�سطح ناعمة وقوية �سهلة التنظيف.
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ب� .أن تكون املواد امل�ستخدمة يف و�صالت الأر�ضيات �سواء الأ�سمنتية �أو غريها متجان�سة
التوزيع وغري منفذة و�سهلة التنظيف.

ج	.املحافظة على كل وحدات الإ�ض���اءة نظيفة ووحدات �صيانة �إ�ضافية لال�ستبدال يف
حالة حدوث عطل �أو توفري برنامج �صيانة كامل مطبق.

ج� .أن تكون الأر�ضيات يف حالة جيدة وذات ميل حتى ال يتجمع املياه �أو بقايا املنتجات
عند ا�ستخدام املياه للتخل�ص منها.

 .8احتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:

د� .أن تزود كل فتحات ال�ص���رف ال�ص���حي املوجودة بالأر�ضيات مب�صاف مثبتة بطريقة
�صحيحة .
هـ� .أن تكون موا�س�ي�ر ال�صرف مثبتة جيداً ومت�صلة ب�شبكة ال�صرف بطريقة �صحيحة متنع
ارجتاع املخلفات ال�سائلة.
و� .أن تكون الأر�ضيات م�ص���ممة بطريقة تتما�شى مع ال�صعوبات املرتبطة بطبيعة العملية
الإنتاجية.
ز� .أن تكون الأ�س���طح دائماً نظيفة وخالية من �أي تراكم���ات للمياه ،وعلى الأخ�ص يف
الزوايا واملناطق املخفية ب�سبب املاكينات �أو املواد اخلام �أو امل�صنعة.
ح� .أن ت�ساعد اجلدران والأ�سطح ونقاط التقائهما على عملية التنظيف بحيث متنع تراكم
وتواجد احل�شرات.
ط� .أن يكون هناك برنامج تنظيف و�سجالت ل�ضمان تنظيف كل املناطق املحتمل �أن تكون
م�صدراً للخطر.

 .7الإ�ضاءة:

�أ� .أن تكون الإ�ض���اءة كافية جداً �سوا ًء كانت طبيعية �أو �صناعية  ،و�أن ت�ساعد على متييز
الألوان وموزعة توزيعاً جيداً.
ب� .أن تكون ملبات الإ�ض���اءة مزودة بو�س���يلة حلمايتها من الك�سر �أو �أن تكون من النوع
غري القابل للك�س���ر و�أن تكون مزودة بغطاء بال�ستيكي مينع ت�ساقط الزجاج يف حالة
تعر�ضها للك�سر حتى ال يكون هناك احتمالية لتلويث املنتجات بقطع الزجاج.
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�أ .توفري الو�س���ائل املالئمة للتدفئة والتهوية والتكييف لكل �أجزاء املبنى للمحافظة على
الظروف ال�صحية ب�صورة جيدة.
ب .يجب توفري فتحات خ���روج العادم �أو املراوح �أو �أغطي���ة التهوية �أو �أغطية فتحات
التحكم يف احلرارة والرطوبة يف الأماكن التي ت�س���تدعي ذلك؛ للتحكم يف درجة
احلرارة امل�س���تهدفة يف كل �أق�سام املن�ش�أة ولتقليل الروائح غري املرغوبة ومنع تكثيف
الرطوبة.
ج� .أن تزود الفتحات الداخلية للمراوح بو�س���يلة لرت�ش���يح الهواء الداخل �إىل املن�ش����أة
لتقليل الأتربة وما حتمله من مواد غريبة.
د� .أن يت���م تنظيف نظ���ام التهوية امل�س���تخدمة كلما دع���ت احلاجة لذلك مع �ض���رورة
االحتفاظ به يف حالة جيدة.
هـ .يجب �أن تزود فتحات ال�ش���فاطات ب�ش���بك من ال�س���لك �أو �أغطية ذاتية الإغالق ملنع
دخول الآفات عندما تكون يف حالة عدم ت�شغيل.
و .يف الأماك���ن اجلافة � ،أن تكون معدات نزع الغبار موجودة عند ال�ض���رورة ومتابعة
وفح�ص و�ص���يانة هذه املعدات ب�ش���كل م�س���تمر؛ من �أجل الت�أكد م���ن كفاءة عملها
وعدم حدوث �أو ظهور دالئل تدل على وجود تلوث.
ز .جتهيز املنطقة اخلا�صة بعملية القلي �أو �أي عملية �أخرى ت�ؤدي �إىل �إنتاج دخان توجب
بالتجهي���زات الكافية وال�ض���رورية لإزال���ة الأبخرة والغازات ومن���ع تكون وتكثف
الأبخرة كال�شفاطات املزودة بفلرت تنقية.
ح� .أن تكون الأبخرة املكثفة من خالل �أنظمة �إزالة الأبخرة موجهة ب�ش���كل مبا�ش���ر �إىل
امل�صرف �أو نظام اجلمع الذي يجب تعقيمه جيداً.
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ط .كل م���ن نظامي التهوية �أو �س���حب الهواء يجب �أن يعمال ب�ش���كل دائم ملنع التلوث
وعلى الأخ�ص بيئة املكان.

� .9إمدادات املياه والبخار:
�أ� .أن يتوفر للمن�ش����أة م�صدر لكل من املاء البارد واملاء ال�ساخن و�أن يكون هذا امل�صدر
م�أموناً �ص���حياً وعلى درجة مرتفعة من اجلودة ،و�أن يتوفر للمن�ش����أة �ش���بكة املرافق
الالزمة لتوزيع هذا املياه خاللها مع توفر احلماية الالزمة �ضد التلوث.
ب� .أن تكون امل�ص���ادر الأخرى للمياه والتي ميكن ا�س���تخدامها يف الغاليات واملكثفات
عن���د توفرها معتمدة ر�س���مياً  ،و�أن تكون خطوط هذه امل�ص���ادر منف�ص���لة متاماً عن
خطوط املياه ذو اجلودة العاملية وامل�أمونة.
ج� .أال تكون هناك فر�ص���ة حلدوث تلوث بني خطوط كل من املاء ال�صالح لل�شرب واملاء
غري ال�صالح لل�شرب �أو بني اخلطوط اخلا�صة والعامة للمياه .
د� .أن يتم حتليل املياه ال�ص���احلة لل�شرب ميكروبيولوجيا وكيميائياً للت�أكد من �أنها مطابقة
للموا�صفات القيا�سية املقررة.
هـ	.املحافظة على خزانات املياه مغلقة ،واملحافظة على نظافتها ومراقبتها ب�شكل م�ستمر
ومنتظم من �أجل �ضمان عدم حدوث تلوث.
و .عملية كلورة املياه هي عملية �ض���رورية .حيث �إنه من ال�ض���روري التحكم ومراقبة
الوقت امل�س���موح به للتعر�ض لعملية الكلورة ،من املهم مراقبة ن�سبة الكلور احلر يف
املياه كم�ؤ�شر جلودة املياه ،وت�سجيل واالحتفاظ باملعلومات اخلا�صة بعملية الكلورة
من قبل �ش���خ�ص مدرب وا�س���تخدام املعدات املخ�ص�ص���ة لذلك م���ن الأمور املهم
متابعتها  .ومتابعة النتائ���ج امليكروبيولوجية للمياه بانتظام من �أجل الت�أكد من كفاءة
عملية الكلورة و�أثرها على امليكروبات امل�سببة لتلف املياه وف�سادها.

ح� .ص���يانة ومراقبة وفح�ص كافة م�ض���خات الهواء واالحتفاظ بال�سجالت والقراءات
اخلا�ص���ة بكلتا العمليت�ي�ن من �أجل منع �إيواء وال�س���يطرة على كل م�ص���ادر التلوث
املحتملة ملنع و�صوله �إىل �صالة الإنتاج.
ط	.ال يج���وز �أبداً غمر خراطيم البخار يف املنتج ،ويف حال الإحتياج للبخار فيجب �أن
يجهز من خالل مد �أنابيب مقاومة لل�صد�أ «�إ�ستانل�س» م�ضادة لل�صد�أ.
ي	.االحتفاظ بالوثائق اخلا�ص���ة بتحالي���ل باملياه القادمة من خالل ال�ش���بكة العامة �أو من
خالل بئر ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل.
ك .عند ا�س���تخدام وحدات معاجلة للمياه ،يجب �ض���بطها من خالل ا�س���تعمال برنامج
الفح�ص واملراقبة املوثقة.
ل� .أن يكون البخار الذي يدفع مبا�شرة يف املنتج خالياً من املواد الغريبة �أو ال�ضارة وال
ي�ستخدم معه �إال املواد امل�سموح بها وفقاً للموا�صفات املقررة.
م .عدم �إ�ض���افة �أي مركب���ات �إىل الغاليات يف حالة ا�س���تخدام مول���د ثانوي للبخار
لتحويل املياه الي�سر �إىل بخار.
ن	.ا�ستخدام م�صايد التكثيف لت�أكيد �أمان ومالءمة م�صدر البخار لعمليات الت�صنيع.
�س� .أن تكون الطريقة امل�س���تخدمة لإمداد املن�ش����أة بالهواء امل�ض���غوط والذي قد يالم�س
املواد امل�ستخدمة يف ال�صناعة مطابقة للموا�صفات القيا�سية املقررة �إذا لزم الأمر.
ع� .أن يتوفر لدى املن�ش����أة و�سائل �صحية ملياه ال�ش���رب مثل املربدات مع و�ضع ك�ؤو�س
بجوارها و�أن توزع يف املن�ش�أة بطريقة ي�سهل الو�صول �إليها.
ف� .ضبط معدل �سريان املياه بحيث يكون معدل ال�سريان منا�سباً يف الأحوا�ض.

ز .كل التجهيزات اخلا�ص���ة بالهواء امل�ضغوط يجب �أن تكون مزودة ب�آلة تر�شيح وفالتر
خا�صة لكل من املياه والزيت ويجب �أن يتم ت�صريفها بانتظام.
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 .10و�سائل تنظيف وتطهري الأيدي:
�أ� .أن يتوفر لدى املن�ش����أة الو�سائل الالزمة لغ�س���ل الأيدي بحيث يتوفر بها كل من :ماء
جارٍ ذو درجة حرارة منا�سب ٍة وال�صابون ومطهر الأيدي واملنا�شف الورقية بالإ�ضافة
�إىل وعاء مغطى للنفايات.
ب� .أن تكون هذه الو�س���ائل منت�شرة باملن�ش�أة ل�ض���رورة اتباع املمار�سات ال�صحية لغ�سل
وتطهري وجتفيف الأيدي ملنع تلوث املنتجات �أو الأ�سطح املالم�سة لها.
ج .و�ضع الأحوا�ض امل�ستخدمة لهذا الغر�ض يف �صاالت الإنتاج بجوار الباب اخلا�ص
بدخول العاملني.
د .توفر حماليل تطهري الأيدي بالرتكيز امل�ستخدمة تبعاً للت�شريعات النظامية �أو �إر�شادات
ال�شركة املنتجة.

 .11دورات املياه و�أماكن تغيري املالب�س:
�أ	.ا�س���تخدام الأماكن املخ�ص�ص���ة لتغيري املالب�س وتوفري �أماك���ن جلميع العاملني حلفظ
مالب�س���هم ،ويجب عدم حفظ �أو تخزين �أي �أ�ش���ياء �أعلى دواليب املالب�س حتى ال
ت�صبح م�صادر للتلوث.
ب� .أن تكون احلمامات وغرف تغيري املالب�س دائماً نظيفة.
ج� .أن تك���ون هذه الأماكن جيدة الإ�ض���اءة والتهوية وال تفتح مبا�ش���رة على �ص���االت
الإنتاج �أو الت�صنيع حيث يكون الهواء معر�ضاً للتلوث.
د� .أن تكون الأبواب حمكمة وذاتية الغلق وال تفتح مبا�ش���رة على �ص���االت الإنتاج �أو
الت�ص���نيع� ،إال �إذا كانت املن�ش�أة م�ص���ممة بحيث تقع دورات املياه يف املمرات التي
ت�ؤدي �إىل هذه ال�ص���االت ،ويف هذه احلالة يراعى �أن تك���ون الأبواب مزدوجة �أو
تكون هناك �أي و�سيلة �أخرى ملنع التلوث.
هـ .توف�ي�ر و�س���ائل غ�س���ل الأي���دي والتطهري ب�ي�ن احلمامات وب���اب اخلروج ب�ص���ورة
م�ستمرة.
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و .تثبيت الفتة «�ضرورة غ�سل الأيدي قبل العودة للعمل» يف كل دورات املياه وغرف
تغيري املالب�س وغرف الطعام و�أعلى الأحوا�ض وعند املداخل.

 .12الكافيرتيات:
�أ .يج���ب تناول الطعام يف الغرف املخ�ص�ص���ة لذلك وامل���زودة بالأرفف والثالجات
الالزم���ة حلفظ الطع���ام ،ويراعى دائم���اً �أن تكون يف حالة جيدة م���ن حيث نظافتها
ودرجة حرارتها.
ب� .أن تكون غرف الطعام جيدة التهوية منعاً لرتاكم الروائح بها.
ج� .أن يتوفر بغرف الطعام عدد معقول من �أوعية النفايات ويراعى تفريغ وتنظيف هذه
الأوعية ب�صفة م�ستمرة.
د� .أن ال يتم تناول الأطعمة وامل�ش���روبات خارج تلك الغرف �أو الأماكن امل�سموح فيها
بذلك.
هـ	.املحافظة على منطقة اال�سرتاحة و�أن تزود بو�سائل اجللو�س الكافية لتوفري اال�ستعمال
الأق�صى لها.
و� .أن تك���ون مكائ���ن توزيع امل�ش���روبات الأوتوماتيكية مو�ض���وعة يف املكان املنا�س���ب
وحمافظاً عل���ى نظافتها ،على �أن يكون بجوارها الك�ؤو�س مبختلف �أنواعها وكذلك
و�سائل التخل�ص الآمن للمخلفات �سواء التي �سيعاد تدويرها �أو النفايات.
ز	.ال ت�ؤخذ املثلجات �إىل مناطق الإنتاج و�إزالة كل متعلقات العمال قبل �إ�ستعمال هذه
املناطق.

� .13آلية التخل�ص من املخلفات:
�أ� .أن يتميز نظام التخل�ص من املخلفات والف�ض�ل�ات باملن�ش����أة بكف���اءة عالية حتى ال
يحدث �أي تلوث للبيئة �أو ماء ال�شرب �أو غريها من املرافق الأخرى.
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ب .تغطية جميع �أوعية املخلفات.
ج .يجب �أن تكون منطقة جتميع الف�ض�ل�ات واملخلفات جيدة التهوية وال تفتح مبا�ش���رة
على �صاالت الإنتاج .
د� .أن تكون جميع �أوعية املخلفات داخل �ص���االت الإنتاج ذات لون �أ�س���ود �أو رمادي
مع التنظيف والتطهري امل�ستمر لها و�أن يتم ترقيمها ومعرفة �أماكن وجودها.
هـ .تفريغ �أوعية املخلفات و�إزالة الف�ض�ل�ات ب�صفة م�ستمرة حتى ال تكون فر�صة لتوالد
الآفات.
و� .أن تكون قدرة نظام الت�ص���ريف �أو ال�صرف ال�ص���حي متالئمة مع القدرة الإنتاجية
الق�صوى ،وعادة ما تعتمد على �أنواع املنتجات والتقنيات امل�ستخدمة.
ز	.الت�أك���د من عملية الت�ص���ريف الكامل للمياه وع���دم تراكمها على الأر�ض���يات ولو
بكميات �ض���ئيلة ،وهذا يعتمد على درجة ميالن الأر�ض  ،لذا تعترب هذه النقطة من
العنا�صر املهمة التي يجب مراعاتها عند الت�صميم لأي من�ش�أة غذائية.
ح� .أن تكون قنوات الت�ص���ريف ن�صف الدائرية اخلا�صة بال�صرف ال�صحي مغطاة ب�أغطية
خا�صة �سهلة الإزالة والتنظيف وم�صنوعة من مادة م�صرح بها.
ط� .أن يكون حجم فتحات هذه ال�شبكات مالئماً بحيث ال ي�سمح لقطع الأو�ساخ الكبرية
باملرور حتى ال ي�ؤدي �إىل �إغالقها.
ي� .ص���يانة �أغطية ال�صرف ال�صحي وتنظيفها والعناية بها مينع ان�سدادها وتراكم املياه يف
�صالة الإنتاج.
ك .يف �صناعة الأغذية عالية اخلطورة مثل �صناعة اللحوم يجب �أن يكون الت�صريف من
املنطقة الأقل تلويثاً �إىل املنطقة الأكرث تلويثاً ولي�س العك�س.
ل� .أن ال يتعار�ض موقع املاكينات مع هذه ال�شبكة بحيث ال يعوق عملية ال�صرف.
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م .و�ض���ع املاكينات واملعدات يف مكان بحيث ال ي�ؤدي �إىل �إغالق امل�ص���ارف وال �إىل
خلق جو وبيئة غري �سليمة �صحياً.
ن .و�ض���ع وا�س���تخدام جدول زمني و�آلي���ة عمل للت�أكد و�ض���مان تنظيف امل�ص���ارف
و�صيانتها.
�س� .أن حتتوي �ش���بكة ال�صرف ال�ص���حي على نظام مينع من دخول الأو�ساخ وخملفات
العملي���ة الت�ص���نيعية ذات الأحجام الكبرية ،مثل فالتر �أر�ض���ية مما ي����ؤدي �إىل عدم
ان�سداد ال�شبكة وبالتايل منع حدوث تلوث و�أ�ضرار بيئية يف املن�ش�أة.
ع� .أن تكون مداخل وخمارج امل�صارف م�صممة ب�شكل ي�سمح باحلماية ومنع القوار�ض
من الدخول �إىل �صالة الإنتاج �أو كافة مرافق املن�ش�أة  .وال مانع من ا�ستخدام �أنظمة
املعاجلة بال�ضباب للم�صارف.
ف� .أن تعالج امل�صارف �أو �شبكات ال�صرف ال�صحي التالفة و�أن يتم �صيانتها ب�أ�سرع وقت
ممكن بحيث مينع تراكم القاذورات .
�ص .وجود �سجالت ومناذج �صيانة ومراقبة لهذه امل�صارف ومتابعتها حتى اللحظة وقد
يتم تغطية هذا اجلانب من خالل �آلية التنظيف ومالءمتها لذلك.
ثامنًا :اشتراطات المستودعات

 .1ترتيب املخزون:
�أ� .أن يتم تخزين جميع املواد اخلام خارج �صاالت املعامالت احلرارية .
ب� .أن حتف���ظ املواد �س���ريعة التلف على درجة احلرارة املنا�س���بة و�أن يتم تداولها بطريقة
�صحية �صحيحة ل�ضمان املحافظة عليها من التلف .
ج� .أن يتم تخزين جميع املواد اخلام يف مكان منف�ص���ل عن كل من كيماويات الت�ص���نيع
واملواد غري الغذائية الأخرى.
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د� .أن يتم تخزين املنتجات النهائية يف مكان منف�صل عن كل من املواد اخلام وكيماويات
الت�صنيع واملواد غري الغذائية الأخرى.
هـ� .أن تُرتك م�س���افة (� ٥٠س���م) بني اجلدران واملواد املخزنة �س���وا ًء كان���ت مواد خام �أو
كيماويات ت�ص���نيع �أو مواد غري غذائية �أو منتجات نهائية ،كما يجب �أن حتاط جميع
احلوائط بخط �أبي�ض على م�س���افة (� ٣٥سم) وذلك لتوفري م�ساحة كافية للحركة يف
امل�ستودع.
و� .أن تك���ون م�س���تودعات التربيد والتجمي���د معزولة متاماً عن التي���ارات الهوائية ملنع
تكثيف الرطوبة �أو �صهر الثلج داخل هذه امل�ستودعات.
ز� .أال تكون هناك �أي فتحات داخل املن�ش����أة ت�س���مح بدخول احل�شرات �أو القوار�ض �أو
الطيور �أو احليوانات الأخرى �إىل امل�ستودعات ،ويف حالة وجود �أي فتحات يجب
�أن تظل مغلقة �أو يو�ضع عليها �سلك.
ح .كل مناط���ق التحمي���ل يج���ب �أن تك���ون حمكمة الإغ�ل�اق وحممية من احل�ش���رات
والقوار�ض من �أجل منع تلوث املنتج �أثناء عملية التحميل.
ط .يف حال���ة املنتجات املربدة �أو املجمدة تتم عملي���ة التحميل يف مكان مغلق حيث �إن
درجة حرارة البيئة املحيطة يجب �أن تكون م�ضبوطة.
ي� .أن تكون جميع مناطق التحميل نظيفة ومرتبة وذلك من �أجل الق�ضاء على املحفزات
لنمو احل�شرات والقوار�ض.
ك� .أن تتعر����ض املنتج���ات املعبئ���ة واملغلفة لفحو�ص���ات الرقابة ال�ص���حية والنوعية من
ِق َبل ق�س���م توكيد اجلودة قبل خروجها �إىل امل�س���تودعات و�أن تكون معنونة ب�ش���كل
وا�ضح.
ل	.املنتجات امل�ص���ادق على �ص�ل�احيتها يتم تخزينها يف خمازن منف�صلة حتت ظروف
التخزين املنا�س���بة م���ن درجة حرارة ورطوب���ة � ...إلخ بنا ًء على موا�ص���فات املنتج
املقررة.
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م� .أن يت���م تدوير �أو ت���داول كل املخزون على �أ�س���ا�س ما مت تخزين���ه �أو ًال يتم �إخراجه
�أو ًال( )Fifoوذل���ك للت�أكيد على جودة كل من املواد اخلام امل�س���تخدمة واملنتجات
النهائية التي يتم ت�سويقها.
ن .متابعة تواريخ الإنتاج ومدة ال�ص�ل�احية على كل املخزون �سواء كانت مواد خام �أو
كيماويات �أو منتجات نهائية؛ وذلك لتجنب ا�ستخدام مكونات �أو ت�سويق منتجات
دون امل�ستوى املطلوب.
�س� .إعداد خمازن و�س���يطة ت�س���تخدم للتخزين يف حال حدوث عطل معني (مثال على
ذلك خالل توقف حظ الإنتاج �أو توقف �أجهزة ).....
ع .دفع���ات الإنتاج التي حتتوي على خلل معني بحيث جتعله غري مطابق للموا�ص���فات
املقررة :يجب �أن يتم ح�ص���رها وعنونتها ب�ش���كل وا�ض���ح ريثما تظهر نتائج الفح�ص
النهائية لتفادي حدوث �أية م�شاكل.
ف	.الأدوات �أو التجهيزات التي ت�س���تعمل لت�سجيل ال�شروط الداخلية ملناطق التخزين:
يجب �أن تدقق ب�إنتظام وب�شكل متدرج ل�ضمان دقة عملها  ،ومن الأمثلة املهمة مراقبة
درجة احلرارة والرطوبة.
�ص .توفر وتطبيق �أنظمة مكافحة احل�شرات وعمليات التنظيف.
ق	.املنتجات العائدة من الأ�س���واق يجب حتديدها وعزلها ومن الأف�ضل �أن يتم تخزينها
يف خمزن خمتلف متاماً.

 .2تداول املنتجات غري ال�صاحلة للإ�ستهالك:
�أ .كل خمزن �أو ثالجة �أو م�س���تودع جتميد ي�ستخدم لتخزين املواد اخلام �أو املنتجات
النهائية يجب �أن حتدد به م�ساحة خا�صة ت�ستخدم للتعامل مع املواد اخلام �أو املنتجات
التالفة.
ب	.املحافظ���ة على املنطقة اخلا�ص���ة بتداول املواد غري ال�ص���احلة نظيفة دائماً فال ي�س���مح
بوجود �أي منتجات م�سكوبة على الأر�ضيات.
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ج .فح����ص املنتجات التي تتلف بامل�س���تودع للت�أكد من وج���ود �أي تلوث خارجي عند
التلف من عدمه.
د� .إذا كان املنتج ميكن �إعادة معاملته فيجب تغيري العبوة �أو �إ�ص�ل�احها حتى ال ي�ص���بح
املنتج عر�ضة لالن�سكاب �أو التعر�ض لبيئة امل�ستودع.
هـ� .إذا كانت املنتجات غري ال�صاحلة ال ميكن �إعادة معاملتها فتوجه لال�ستخدام يف تغذية
احليوانات �أو يتم �إتالفها ال�ستبعاد ا�ستخدامها لال�ستهالك الآدمي.
و	.ا�ستهالك املنتجات التي متت �إعادة معاملتها ب�أ�سرع ما ميكن طبقاً لنتائج حتليلها.
ز	.املنتجات املت�ض���ررة عند حدوثها �أو حال اكت�شافها يتم تخزينها وعزلها يف املخازن
املعدة له���ذا الغر�ض مع االهتمام اخلا�ص ب�أن ال يتم تعري�ض هذه املنتجات ملنتجات
�آخري مما ي�ؤدي �إىل تلوثها.
ح .من ال�ضروري جداً عند التخل�ص من املنتج املت�ضرر �إزالة �أي رموز �أو تعريفات عن
املنتج بحيث يتم �ضمان عدم معاودة نزوله �إىل الأ�سواق وعدم دخولها �إىل �سل�سلة
التوزيع.
ط .عند وجود منتج مت�ض���رر يف عربة حتمل منتج �صحيح �أي�ضاً  ،يجب متييز هذا املنتج
ب�ش���كل وا�ضح عن املنتج ال�س���ليم على �أن يتم التعامل معه �أثناء عملية املناولة ب�شكل
يزيل قدر الإمكان خطورة حدوث تلوث ملنتجات �أخرى يف و�س���يلة النقل اخلا�ص���ة
بعملية التوزيع.
ي� .أن متتلك املن�ش����أة �آلية وا�ض���حة لكيفية التعامل مع املنتجات املت�ض���ررة �أثناء عملية
التخزين والتوزيع.
ك .تطبي���ق �إج���راءات �إداري���ة فعال���ة للحماية �ض���د املنتجات امل�ش���تبه به���ا واملرجتعات
املت�ضررة.
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.3خط حميط التفتي�ش:
�أ� .أن يرتك حول املحيط الداخلي لكل خمزون (� ٥٠س���م) ويطلق على هذه امل�س���افة
خط حميط التفتي�ش حيث ت�ستخدم هذه امل�ساحة ملقاومة الآفات داخل املن�ش�أة .
ب	.املحافظ���ة على امل�س���احة داخل خط حميط التفتي�ش نظيف���ة وخالية من �أي تراكمات
ب�صفة دائمة.
تاسعًا :االشتراطات الخاصة بتصميم األجهزة والمعدات

 .1توافر املوا�صفات ال�صحية:
�أ� .أن تك���ون جميع الأجهزة والأدوات م�ص���ممة بحيث تطابق الت�ش���ريعات ال�ص���حية
املقررة.
ب� .إعط���اء جمهود كاف عند �إن�ش���اء كل جزء من �أجزاء املن�ش����أة بحي���ث تكون جميع
�أجزائها مطابقة للت�شريعات واملوا�صفات املقررة.
ج� .أن تخ�ضع كل الأجهزة �إىل التفتي�ش بوا�سطة ال�سلطات ال�صحية ملطابقتها للموا�صفات
واال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بهذا ال�ش�أن .

 .2ا�ستخدام مواد م�سموح بها:
�أ� .أن تكون جميع الأجهزة والأدوات امل�س���تخدمة يف تداول الأغذية م�صنعة من مواد
منا�س���بة� ،س���هلة التنظيف والتطهري  ،غري �سامة ،ال تت�س���بب يف نقل روائح �أو طعم
غريبة ،و�أال تكون لها قابلية المت�صا�ص الرطوبة.
ب� .أن تكون مقاومة للت�آكل  ،ويتم تنظيفها وتطهريها ب�ص���فة دورية  ،و�أن تكون �أ�سطحها
خالية من النتوءات وال�شروخ وال�صد�أ والت�آكل.
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عاشرًا  :أنظمة وتجهيزات التوزيع

�أ� .أن تكون و�س���ائل النقل امل�س���تعملة لتوزيع الأغذية امل�ب�ردة �أو املجمدة قادرة على
املحافظة على درجات احلرارة املطلوبة من قبل املن�ش�أة.
ب� .أن يت���م �إجراء مراقبة درجات احلرارة عند التحميل �أو الإر�س���ال عليها وت�س���جيلها
�ضمن �سجالت خا�صة من �أجل الت�أكد من عملية املطابقة مع املوا�صفات املقررة.
ج� .أن يت���م حتميل مثل هذه املنتجات داخل مناطق مغلقة ت�ص���ل و�س���يلة النقل باملخزن
بحيث يتم املحافظة على درجات احلرارة املطلوبة.
د� .إجراء التفتي�ش على جميع و�س���ائل النقل قبل التحمي���ل للت�أكد من نظافتها وخلوها
من الرطوبة �أو �أي �أج�سام غريبة وح�شرات ،على �أن تكون هذه املراقبة مثبتة �ضمن
ال�سجالت.
هـ .اتخاذ احليطة عند ا�س���تخدام و�س���يلة نقل لتوزيع منتجات خمتلفة (مثال على ذلك:
تواب���ل �أو بهارات ذات روائح نفاذة ومواد غذائية �أخرى) لتجنب �إنتقال رائحة من
منتج لآخر وبالتايل تت�أثر خ�صائ�صه احل�سية.
و� .أن يكون ت�س���ليم املنتجات دائماً �ض���من و�س���ائل نقل مغلفة ملنع تلوثها من امل�ص���ادر
اخلارجية.
ز� .أن ميتثل �سائق و�سيلة النقل �إىل متطلبات الت�صنيع اجليدة �سوا ًء عند التحميل �أو عند
التنزيل لدى خمزن املوزع �أو الوكيل ....
ح� .أن تكون هذه ال�ش���روط وا�ضحة ل�شركة التوزيع يف جميع �إجراءاتهم الإدارية و�أن
تكون مذكورة �ضمن االتفاقية.
ط� .أن يكون فيما يخ�ص املنتجات املربدة هناك �شخ�ص م�سئول عن مراقبة درجة احلرارة
اخلا�صة باملنتجات وذلك من خالل ا�ستخدام عدة و�سائل وت�سجيلها وكذلك درجة
حرارة و�س���ائل النقل .ويتم عمل نف�س الإجراءات فيما يخ�ص ال�شاحنات التي ت�أتي
عن طريق املطار �أو البحر بحيث يتم ا�ستخدام �أجهزة رقابة ومتابعة لدرجة احلرارة
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ب�شكل م�س���تمر تزودنا يف النهاية ب�سري احلرارة .وعلى ق�سم توكيد اجلودة االهتمام
الكامل مبثل هذه الأوراق وت�سجيلها.
ي� .أن يتم مراقبة والتفتي�ش علي ال�ش���روط الداخلية املتعلقة بو�سائل الت�سليم �أو النقل ،
قبل تنزيل الب�ضاعة �أو حتميل املنتج النهائي للت�أكد من درجة احلرارة داخلها ول�ضمان
خلو هذه الو�سائل من الأج�سام الغريبة واحل�شرات والروائح.
ك .يف حال رف�ض ا�ستخدام هذه ال�شاحنات من قبل توكيد اجلودة �أن تكون �أ�سباب الرف�ض
مرفقة بالتاريخ وال�شخ�ص امل�سئول مع ذكر الإجراء الت�صحيحي الذي مت اتخاذه.
أحد عشر  :المعايرة

�أ .كافة �أدوات الفح�ص والرقابة التي ت�ؤثر ب�ش���كل مبا�ش���ر على جودة و�سالمة الغذاء
يف املن�ش����أة  ،يجب معايرتها ب�ش���كل دوري با�ستخدام مراجع معتمدة �إما داخلياً �أو
خارجياً من قبل م�ؤ�س�سات معتمدة حملياً �أو دولياً.
ب .توثيق نتائج عمليات املعايرة و�إعتمادها مع حتديد مواعيد املعايرة القادمة بالإ�ض���افة
�إىل متييز وتعليم الأدوات والأجهزة.
اثنا عشر :ضبط درجات الحرارة

�أ	.العمل على مراقبة كافة درجات احلرارة امل�س���تخدمة ب�ش���كل دوري وت�سجيل نتائج
املراقبة على �س���جالت خا�ص���ة والإحتفاظ ب�أية �س���جالت ت�ص���در من خالل �أجهزة
الرقابة مبا�شرة مثل «.»Monograph
ب .معايرة كافة الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة يف عمليات رقابة درجات احلرارة .
ج� .أن ت�ش���مل الرقابة املخازن املربدة واملجمدة وو�س���ائل النقل امل�س���تخدمة يف توزيع
املنتجات املربدة واملجمدة.
د .حتديد الإجراءات الت�صحيحية الواجب اتخاذها بالإ�ضافة �إىل حتديد م�سئولية اتخاذ
مثل هذه الإجراءات يف حال اكت�شاف �أي خلل يف عمليات الرقابة.
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الباب الثاني
متطلبات النظافة
والتطهير

أوالً :برنامج النظافة المسجل

�أ .توفري برنامج للنظافة واجلدول الزمني اخلا�ص به ب�شكل موثق لكافة �أق�سام املن�ش�أة ،و�أن
يت�سم الربنامج بالو�ضوح والي�سر و�سهولة قراءته من قبل اجلميع ومن ال�سهل اتباعه.
ب .عل���ى برنامج النظافة املع���د لكافة العاملني �أن يحتوي على الف�ت�رات وطرق النظافة
والتطهري التي يجب �أن ت�ستعمل لكافة �أرجاء املن�ش�أة واملعدات واملناطق املحيطة.
ج	.اتخ���اذ تدبري احتياطي لقط���ع عملية �إنتاج املنتجات التي حتتم���ل الأخطار العالية من
�أجل القيام بالتنظيف والتطهري كل ثالث �ساعات على الأقل.
ثاني���ًا :الموافقة على تركيز المنظفات التي تس���تعمل في
مجال تصنيع المواد الغذائية

�أ	.املوافقة على كافة �إجراءات التنظيف والتطهري املتبعة يف املواقع (�إذ ت�ستعمل املواد
امل�سموح بها للتنظيف يف املن�ش�آت الغذائية) ويتم التزويد بها من �شركة ذات �سمعة
طيبة.
ب� .أال حتتوي املنظفات على مواد عطرية خ�ش���ية انتق���ال بع�ض الروائح �إىل املنتج  ،كما
يجب �أال يتبقى �أي بقايا �ضارة من املواد املنظفة امل�ستخدمة.
ثالثًا :التحكم بمواد التنظيف ويشمل ذلك وثيقة البيانات

�أ .تخزين وحفظ مواد التنظيف والتطهري يف منطقة معروفة و�آمنة وبعيدة عن �أر�ضيات
الإنتاج  ،و�أن ت�ستعمل فقط ح�سب تعليمات امل ُ َ�صنِّع ويجب التقليل �إىل حد ال�صفر
من ا�ستعمالها �أثناء مرور املنتج عرب اخلطوط واملراحل املختلفة من الإنتاج.
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ب .مثل هذه املواد يجب �أن ت ّعرف ب�شكل جيد مع ا�ستعمال ر�سومات ال�سالمة وال�صحة
عليها وينبغي �أن يظهر و�صف الرتكيبة الكيميائية بالكامل.
ج� .أن تكون العبوات و�أوعية و�أدوات حت�ض�ي�ر وتوزيع مواد التنظيف والتطهري �ض���من
م�سئولية �شخ�ص حمدد من قبل الإدارة العليا للمن�ش�أة.
د� .أن يعهد ل�ش���خ�ص م�سئول بتح�ضري وا�س���تعمال مواد التنظيف وتوزيعها كما يجب
مراقبة الرتكيزات امل�ستخدمة ل�ضمان النتائج املرغوبة.
هـ .توفري قف���ازات و�أحذية واقية و�أقنعة لكافة العامل�ي�ن يف عمليات التنظيف والتطهري
�إلزامهم على ارتدائها من قبل الإدارة.
و .حتديث كافة املعلومات جلميع العاملني بعمليات النظافة والتطهري وكذلك الإ�سعافات
ال َّأولية حيث تزداد معرفتهم باملواد الكيميائية.
رابع���ًا :توافر مع���دات التنظيف والتأكد م���ن أماكن تخزينها
وكذلك نظام التنظيف

�أ .ينبغي ا�ستعمال الأواين املنا�سبة (معدنية �أو بال�ستيكية) يف �أماكن الإنتاج ،ويف حالة
عدم ا�س���تخدامها يجب �أن تعلق ب�شكل �سليم يف املخزن اخلا�ص بها ،كما يجب حفظ
املكان�س والفر�ش ب�شكل �صالح لال�ستعمال وبو�ضع جيد خالية من التحلل والأو�ساخ.
ب� .أن يكون لون الفر�شاة ملفتاً للنظر �سهل التمييز و�أن تكون م�صنوعة من �شعر �صناعي
ال يتهتك ب�س���هولة نتيجة اال�س���تعمال ،وعدم ا�ستخدام اخل�ش���ب ك�أيد ومقاب�ض يف
�صاالت الإنتاج.
ج� .أن يتم نقع الأواين وتنظيفها ومن ثم �شطفها باملياه.
د .توفري �أوعية كافية لأجل تنظيف القطع ال�صغرية املفككة من املاكينات على �أن تت�صل
هذه الأوعية باملاء ال�س���اخن والبارد واملطهر ،كما يجب و�ض���عها يف مكان معروف
بعيداً عن منطقة الإنتاج.
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هـ	.التحكم يف ا�ستخدام �أنابيب ال�ضغط يف منطقة الإنتاج� ،إذ يجب �أن حتدد وخ�صو�صاً
�إذا كان���ت ال تزال يف مرحلة الإنت���اج كما يجب �أن يتخذ �إجراء وقائي احتياطياً ملنع
التلوث بهذه الطريقة ،علماً ب�أنه يجب �أن ت�س���تعمل الأنابيب منخف�ض���ة ال�ضغط يف
�إجراءات النظافة.
و .جتنب ا�س���تعمال م�ض���خات الهواء ب�س���بب اخل�ش���ية من انفجار الأنابيب ويو�ص���ى
با�ستخدام نظام ال�شفط.
ز .و�ض���ع الأنابيب بو�ضع �صحيح وكذلك الأواين ملنع التلوث حيث تو�ضع بعيداً عن
الأر�ض.
ح .يف حال���ة ا�س���تخدام نظام «النظاف���ة يف املكان» وال���ذي يتم التحكم فيه بوا�س���طة
الكمبيوتر يجب �إعادة معايرته ب�ش���كل دوري وتَ َفقُّد النظام وتركيز املنظفات ب�شكل
م�ستقل.
ط .من ال�ض���روري القي���ام بالتنظيف بعد كل عملية �أو عند ت���رك املوقع للتقليل من بقع
الأغذية والقاذورات التي حتتاج �إىل تنظيف يف نهاية كل دورية عمل.
خامسًا :التدريب على التنظيف

يجب التدريب ب�شكل ممتاز على كافة �إجراءات النظافة حتى يتم ا�ستيعاب النقاط التالية:
�أ .نظام وجدول النظافة.
ب .قائمة املواد الكيميائية و�إجراءات ال�سالمة االحرتازية.
ج	.احلاجة الرتداء مالب�س احلماية.
د	.التخفيف اجليد ملواد التنظيف عند اال�ستعمال.
هـ .احلاجة �إىل �إزالة املنتجات الغذائية عن اخلطوط عند القيام ب�إجراءات التنظيف.
و	.امل�ستوى املتوقع لنظافة العمال ال�شخ�صية.
ز	.ا�ستعمال والعناية ب�أدوات التنظيف.
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واجلدير بالذكر �أنه يجب �أي�ضاً متييز العمال الذين يتم توظيفهم للقيام ب�أعمال النظافة من
خالل ارتداء مالب�س الوقاية اخلا�صة والقبعات امللونة وحتى الكتابة على مالب�سهم �أو ارتداء
الأفرول.
سادس���ًا :عمليات المراقبة الطبيعي���ة والبكتيريولوجية من
خالل سحب مسحات وتحليلها

�أ .نظام التنظيف �سوا ًء كان يدوياً �أو من خالل التنظيف الآيل يف املكان « »CIPيجب
�أن يكون كافياً ملعاجلة �أي تلوث وا�ض���ح بحيث ال يك���ون هناك �أي بقايا مواد غذائية
مرئية على �أ�سطح الأجهزة يف نهاية عملية التنظيف.
ب .من خالل عملية الفح�ص املرئي يجب �أن يت�ض���ح عدم وجود �أي بقايا و�أن الأ�سطح
نظيفة خالية من املواد الدهنية �أو الرملية.
ج� .س���حب م�س���حات من املواقع  ،الأجهزة �أو الأ�سطح املالم�س���ة للمواد الغذائية يف
�صاالت الإنتاج ومن ثم فح�صها بكترييولوجياً لتحديد م�ستوى النظافة.
د .يف حالة وجود خطوط و�أنابيب طويلة تدخل يف العملية الإنتاجية مثل “ ”CIPيجب
�أن ي�ؤخذ بعني االعتبار �ض���رورة ت�صميم مواقع �أو فتحات ل�سحب م�سحات للفح�ص
ومراقبة نقاط االت�صال لأنها الأكرث عر�ضة لرتاكمات الغذاء وبالتايل تلويث الإنتاج.

وفيما يلي �شرح بع�ض عمليات النظافة والتطهري:
أوالً :إجراءات غسل األيدي :

1 .1مينع نهائياً العبث �أو فتح �أي جهاز من الأجهزة اخلا�صة بال�صابون ال�سائل �أو املنا�شف
الورقية.
2 .2ال�ضغط على موزع ال�صابون ال�سائل �ضغطة واحدة فقط براحة اليد.
3 .3يتم توزيع نقطة ال�ص���ابون ال�سائل بني راحتي اليد والأ�ص���ابع و�أ�سفل الأظفار جيداً
با�ستخدام قليل من املياه.
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4 .4يتم فتح �صنبور املياه و�شطف �آثار ال�صابون ال�سائل جيداً.
5 .5يتم جتفيف اليدين جيداً با�ستخدام املنا�شف الورقية �شديدة االمت�صا�ص ثم يتخل�ص
منها بال�ضغط على �سلة املهمالت ذات دوا�سة القدم برفق ليفتح بابها.
6 .6ترك وعاء املخلفات ليغلق تلقائياً مع مراعاة عدم مل�س غطائها باليد مطلقاً لعدم �إعادة
تلوث اليد مرة �أخرى.
7 .7تطهري الأيدي با�ستخدام املطهر املنا�سب واملو�صى با�ستخدامه.
8 .8تذكر �أن يديك ميكن �أن تنقل العدوى للآخرين فحافظ على نظافتها.
�9 .9ضرورة غ�سل وتطهري الأيدي يف احلاالت الآتية  :قبل بدء العمل ،بعد الكحة والعط�س
وتنظيف الأنف ،بعد ا�ستخدام دورة املياه ،بعد مل�س �أي �أ�شياء غري نظيفة.
1010يف حال���ة �إ�س���تخدام �أغطية الأي���دي (القفازات) يجب �أن تكون م���ن مطاط �أو من
مادة لينة خالية من الثقوب ،كما يجب االحتفاظ بها يف حالة نظيفة وتطهريها ب�صفة
م�ستمرة.
ثانيًا :إجراءات تطهير األحذية:

1 .1ي�ستخدم حملول من مادة برمنجنات البوتا�سيوم برتكيز 200جزء يف املليون.
2 .2تمُلأ دوا�سة القدم املوجودة عند املداخل باملحلول املطهر.
3 .3تو�ضع الأقدام على الدوا�سة ملدة ثوان معدودة.
4 .4يتم تغيري املحلول كل (� )3 – 2ساعات ح�سب اال�ستخدام وعند تغري لون املحلول
البنف�سجي الفاحت �إىل اللون البني الفاحت.
5 .5يتم تنظيف الدوا�سة مرتني �أ�سبوعياً با�ستخدام حملول �صابونى %10والتطهري مبادة
مطهرة (مثل الكلور برتكيز  300جزء يف املليون) ثم ال�شطف اجليد باملياه.
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6 .6تو�ض���ع �أحوا�ض تطهري الأحذية على �أ�س���طح م�س���توية عند كل مدخ���ل ي�ؤدي �إىل
�صاالت الإنتاج للقادم من الأماكن الأخرى باملن�ش�أة.
7 .7ت�س���تخدم دفعة جديدة من مادة التطهري عند بداية وردي���ة العمل ويتم تغيريها مرة
على الأقل �أثناء الوردية.
8 .8يجب اتباع تعليم���ات اجلهة املنتجة فيما يتعلق بالتعامل م���ع مواد التطهري من حيث
التداول والتخزين واال�ستعمال.
9 .9عند تغي�ي�ر مادة التطهري يجب الت�أكد من نظافة جوان���ب احلو�ض واملناطق التي تقع
�أ�سفل احلو�ض والتي حتيط به.
ثالثًا :إجراءات غسل وتطهير اآلالت والمعدات:

1 .1يتم الت�أكيد من عدم وجود �أي مواد غذائية داخل الآالت.
2 .2يتم الغ�سل �أو ًال باملياه العادية والفر�شاة لإزالة �آثار املادة الغذائية.
3 .3يتم التنظيف با�ستخدام حملول �صابوين برتكيز  %10لإزالة �أي ات�ساخات.
4 .4يتم ال�شطف مرة �أخرى با�ستخدام املياه العادي جيداً لإزالة �آثار ال�صابون.
5 .5بع���د انتهاء عملية التنظيف تطهر الآالت با�س���تخدام حملول الكلور برتكيز ()300
ج���زء يف املليون با�س���تخدام فوطة نظيف���ة تغم�س يف حملول التعقي���م وتدعك بها
اجلدران من الداخل جيداً ثم ت�شطف باملياه النظيفة.
رابعًا :تنظيف وتطهير أوعية التصنيع واألسطح والمناضد:

1 .1يتم �شطف �أوعية الت�صنيع با�ستخدام املياه لإزالة �آثار املادة الغذائية.
2 .2يتم الغ�سل بعد ذلك با�ستخدام حملول �صابوين تركيز  %10على �أن تدعك جوانب
الأوعية والرتابيزات.
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3 .3يتم �شطف الأوعية والأ�سطح واملنا�ضد باملياه النظيف لإزالة �آثار ال�صابون.

3 .3غ�سل �سالل املخلفات مرتني �أ�سبوعياً على �أن يو�ضع بها �أكيا�س بال�ستيك �سوداء.

4 .4تطه���ر املنا�ض���د والأوعية بالكل���ور تركيز  300ج���زء يف املليون ثم ت�ش���طف باملياه
النظيف.

4 .4مراعاة احتياطات الأمن والأمان ال�شخ�ص���ي املبلغة ل���دى العاملني عن طريق �إدارة
الأمن قبل القيام ب�أي عمل.

5 .5تغطى الأوعية بالأغطية اخلا�صة بها.
6 .6مراعاة احتياطات ال�س�ل�امة املبلغة لدى العاملني عن طريق �إدارة ال�سالمة قبل القيام
ب�أي عمل.
خامسًا :تعليمات غسل وتعقيم الخزانات :

1 .1الت�أكد من عدم وجود �أي ك�س���ر بالزجاج ويتم الإبالغ عن ذلك يومياً �إذا وجد ملنع
دخول احل�شرات والطيور �أو �إحداث جروح.
2 .2تغ�سل النوافذ والأبواب مبحلول �صابوين .%10

وخ�صو�صا ال�سطح الداخلي للغطاء
1 .1ينظف ج�سم اخلزانات من الداخل من �آثار املنتج
ً
با�ستخدام حملول �صابوين  %10ثم ال�شطف اجليد باملياه لإزالة �آثار لل�صابون.

3 .3ي�ش���طف الزجاج والألوميتال والأبواب باملياه مع مراعاة عدم وجود �أي مواد خام
�أو مواد غذائية �أو لوحات كهربائية مفتوحة �أو �أ�سالك مك�شوفة.

2 .2يتم التعقيم من الداخل با�ستخدام مادة الكلور برتكيز( )300جزء يف املليون ويتم
ال�شطف باملياه النظيفة للتخل�ص من �آثار الكلور ثم يرتك التنك ليجف متاماً.

4 .4يتم التجفيف بفوط تنظيف � ،أما الزجاج فيتم تلميعه با�ستخدام منا�شف ورقية.

3 .3يتم غلق فوهة اخلزان (بعد غلق الغطاء) ملنع ت�ساقط �أتربة �أو ح�شرات �أو مياه داخل
اخلزان.
4 .4يتم تنفيذ هذا الربنامج كل  ٣ا�شهر �أو ح�سب احلاجة.
سادسًا :تعليمات غسل الجدران:

يتم �إ�س���تخدام حملول �ص���ابوين  %10لغ�س���ل اجلدران ثم ت�ش���طف جيداً باملياه اجلاري
للتخل�ص من �آثار ال�صابون.

ملحوظات هامة :

1 .1الت�أكد من عدم وجود �أوعية �أو خامات �أو منتجات بجوار احلوائط.
2 .2غ�س���ل جدران املن�ش����أة الغذائية (امل�ص���نع �أو املعمل  )...يومي���اً واحلوائط مرتني
�أ�سبوعياً.
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سابعًا :غسل النوافذ الزجاجية واألبواب :

ملحوظات هامة :

1 .1يتم هذا الإجراء مرتني �أ�سبوعياً.
2 .2يتم ذلك يوميا عند ال�ضرورة وعند مالحظة ظهور ات�ساخ بالزجاج لأي �سبب.
3 .3مراعاة احتياطات الأمن والأمان ال�شخ�ص���ي املبلغة ل���دى العاملني عن طريق �إدارة
الأمن والأمان قبل القيام ب�أي عمل.

ثامنًا :غسل وتطهير مجارى الصرف :

1 .1ي�ستخدم حملول �صودا كاوية برتكيز %10يف تنظيف جمارى ال�صرف وذلك على
امتداد املجرى ويرتك ملدة ( )20دقيقة مع الدعك بفر�شاة خا�صة.
2 .2الت�أكد من �إزالة كافة الأو�ساخ والتكتالت ثم يتم �شطف املجرى جيداً باملياه.
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ملحوظات مهمة:
1 .1ت�ضاف ال�صودا الكاوية للمياه ولي�س العك�س لأنها مادة كاوية.

1 .1مينع التدخني نهائياً ب�صاالت الإنتاج وامل�ستودعات.

2 .2يتم الربنامج يف نهاية يوم العمل بواقع (� )3أيام يف الأ�سبوع غري متتالية.

2 .2مينع تناول الطعام ب�صاالت الإنتاج وامل�ستودعات.

3 .3مراعاة احتياطات ال�س�ل�امة املبلغة لدى العاملني عن طريق �إدارة ال�سالمة قبل القيام
ب�أي عمل.

3 .3مينع ارتداء �أي متعلقات �شخ�صية ب�صاالت الإنتاج �أو امل�ستودعات.

تاسعًا :تعليمات استخدام مواد التطهير والتنظيف :

1 .1الت�أكد من غلق عبوات مواد التنظيف والتطهري جيداً.
2 .2جتنب ا�ستن�شاق هذه املواد حتى ال ت�ؤدي مل�شاكل تنف�سية.
3 .3مينع مالم�سة هذه املواد باليد ويو�صى بارتداء قفازات جلدية منا�سبة.
4 .4الإملام التام بطريقة ا�ستخدام هذه املواد قبل التعامل معها.
5 .5عدم مالم�سة هذه املواد للعني �أو اجللد .
6 .6عدم مل�س �أي معدات �أغذية بعد ا�ستخدام هذه املواد �إال بعد �شطف اليدين جيداً.
7 .7ارتداء واقي التنف�س عند ا�ستخدام هذه املواد.
8 .8عدم وجود هذه املواد يف �أق�سام الإنتاج �أو �أماكن �إعداد الطعام.
9 .9تخزين عبوات هذه املواد ب�ص���ورة جيدة يف م�س���تودع م�ستقل بعيداً عن اخلامات
الغذائية ومواد التعبئة والتغليف واملنتج النهائي.
1010ا�ستخدام هذه املواد يف الغر�ض املنا�سب لها فقط كالنظافة والتطهري.
1111ا�ستخدام اجلرعات املنا�سبة لإعطاء النتيجة املطلوبة.
1212مراعاة احتياطات ال�س�ل�امة املبلغة لدى العاملني عن طريق �إدارة ال�سالمة قبل القيام
ب�أي عمل.
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عاشرًا :الشئون الصحية للعاملين بالصيانة :

4 .4عدم و�ض���ع العدد واملعدات امل�ستخدمة يف �أعمال ال�صيانة على الآالت �أو املنا�ضد
�أو الأ�سطح املالم�سة للغذاء منعاً للتلوث.
5 .5الت�أكد من نظافة الأدوات امل�س���تخدمة يف �أعمال ال�صيانة قبل الدخول بها �إىل �أماكن
الت�صنيع �أو �إعداد الطعام.
6 .6ارت���داء معدات الوقاية اخلا�ص���ة (املالب�س الواقية ،معدات حماية الر�أ�س وال�س���مع
واليدين والقدمني والوجه والعينني  )...داخل �ص���االت الإنتاج وغ�س���ل الأيدي
جيداً قبل مالم�سة الآالت والأ�سطح املالم�سة للغذاء.
7 .7مين���ع ا�س���تخدام املعدات التي تعم���ل بال�س���والر �أو الديزل داخل �أق�س���ام الإنتاج
وامل�ستودعات.
�8 .8إبالغ امل�سئولني عن ال�شئون ال�صحية عن �أعمال ال�صيانة ونوعها التي مت �إجرا�ؤها يف
الأق�سام الإنتاجية لإتخاذ الالزم نحو التنظيف والتطهري.
9 .9مينع منعاً باتاً �أن يقوم �أفراد ال�صيانة مبالم�سة املنتج �أو الأ�سطح املالم�سة للإنتاج داخل
�صاالت الإنتاج �أو �أق�سام �إعداد الطعام.
أحد عشر :الشئون الصحية للعاملين بالمستودعات :

1 .1املحافظة على نظافة امل�س���تودع بتنظيف الأر�ض���يات تنظيفاً جافاً �أو بغ�سلها باملياه مع
االهتمام مبنع و�صول ماء الغ�سيل للمواد املخزنة.
2 .2مينع منعاً باتاً وجود م�صدر للمياة �أو ال�صرف ال�صحي بامل�ستودعات.
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3 .3مين���ع منعاً بات���اً التدخني �أو تن���اول الطعام �أو ارت���داء �أي متعلقات �شخ�ص���ية داخل
امل�ستودع.
4 .4الت�أكد من نظافة و�سالمة عبوات املواد املخزونة.
اثنا عشر :الشئون الصحية للموردين :

1 .1توريد اخلامات مغلقة وتغليفها جيداً.
2 .2مينع توريد خامات يف �س���يارات حتميل مواد برتولية �أو عطرية نفاذة ت�ض���ر باخلامات
املوردة �شك ًال �أو طعماً �أو رائحة.
3 .3الت�أكد من عدم وجود �أي �إ�صابات ح�شرية �أو خملفات يف املواد املوردة.
4 .4االلتزام بتغطية �س���يارات التوريد لتجنب مياه الأمطار والأتربة خ�صو�صاً للعبوات
البال�ستيكية ومواد التعبئة والتغليف.
�5 .5إنت���اج وتعبئة وتغليف اخلامات املوردة حتت ال�ش���روط ال�ص���حية ومينع مالم�س���تها
بوا�سطة العاملني امل�صابني بجروح �أو �أمرا�ض معدية.
6 .6مينع منعاً باتاً ا�س���تخدام قواعد م�ص���نعة من اخل�شب وت�س���تبدل بالبال�ستيك على �أن
تكون نظيفة وخالية من الك�سور وال�شروخ.

***

الباب الثالث
أنظمة مكافحة
اآلفات

أوالً :التقارير الميدانية المقدمة من قبل الشركات الخاصة:

1 .1على املن�ش����أة �إما �أن تقوم بالتعاقد مع �ش���ركة خدمات يف هذا املجال على �أن تكون
�ش���ركة معتمدة� ،أو �أن متتلك �أ�شخا�صاً مدربني على القيام بهذه العملية  ،وذلك من
�أجل املراقبة والفح�ص واملعاجلة لهذه املن�ش�أة الغذائية ملكافحة الآفات والتخل�ص من
تواجد �أي نوع من احل�شرات والطيور �أو احليوانات �أو القوار�ض.
2 .2يو�صى ب�أن تقوم ال�شركة اخلا�صة مبكافحة الآفات بزيارة املن�ش�أة الغذائية �ست مرات
يف العام على الأقل �ض���من جدول زمني منتظم و�أن تكون قادرة على التواجد يف
مقر املن�ش����أة خالل (� 24س���اعة) يف حالة التبليغ عن حادثة معين���ة و�أن تقوم بزيارة
يومية حتى يتم الت�أكد من حل احلادثة احلا�صلة.
3 .3عملي���ة التخل�ص من هذه الآفات الناجتة التي مت الإم�س���اك بها �أو الق�ض���اء عليها من
خالل عملية املكافحة بال�ضباب.
4 .4يجب �أن تكون موثقة ووا�ض���حة من خالل �آلية مقدمة من ال�ش���ركة املعاجلة واملنفذة
لربنامج املكافحة.
ثانيًا :السجالت الخاصة ببرنامج المكافحة والتي تتضمن خطط
ومواقع الطعم واإلرشادات الخاصة وتواريخ المكافحة:

الإحتفاظ بكافة نتائج عمليات املكافحة والفحو�ص���ات اخلا�ص���ة بحيث تكون مو�ض���حة
بالتواريخ بالإ�ضافة �إىل تقرير الزيارات �إىل املوقع.
�أ .ع�ض���و الفريق املمثل للإدارة (م�سئول توكيد اجلودة يف العادة) يكون م�سئو ًال عن
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تنفي���ذ وتطبيق جميع املالحظات املذكورة يف التقرير امليداين �ض���من جدول زمني
حمدد متفق عليه.
ب� .أماكن الطعوم الداخلية يجب حتديد مواقعها من قبل م�س���ئول برنامج املكافحة ويتم
ذلك من خالل حت�ض�ي�ر خريطة تو�ضح جميع هذه املواقع كما يجب ذكرها يف ملف
التقارير.
ج .كل موقع طعم يجب �أن يكون مبيناً ب�شكل وا�ضح وم�ؤرخ عند فح�ص كل موقع.
ثالثًا :مراقبة األطعمة ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة لها:

1 .1عملياً تكون الطعوم معتمدة على املواد الدهنية ،ال�ش���معية �أو امل�ص���ائد املعدنية� ،أما
فيم���ا يخ�ص الطعوم املبنية على احلبوب فهي لي�س���ت مقبولة ب�س���بب خطر التلوث
املتزايد لأي مادة غذائية م�صنعة �أو خمزنة بالقرب منها.
2 .2ال ينبغي و�ضع تلك امل�صائد عند �أكرث من ( 100قدم) على امتداد اخلطوط اخلارجية
من املن�ش����أة وعند كل ( 50قدماً) حول الأماكن اخلارجية من الأبنية  .ويجب و�ضع
امل�ص���ائد يف �أماكن �أمينة وتثبيتها بحيث ي�صعب حتريكها .ويقوم امل�سئولون مبكافحة
الآفات بتثبيت امل�صائد ب�أ�سوار حلزونية �أو بالأر�ضيات.
3 .3و�ض���ع اللوحات التي ت�ش�ي�ر �إىل �أماكن و�أرقام امل�ص���ائد على اجل���دران �أعلى كل
م�صيدة حتى يتمكن العاملون باملن�ش�أة وغريهم من معرفة مكانها.
4 .4ينبغي مراقبة امل�صائد االنطباقية وفح�صها يومياً �أما بالن�سبة للم�صائد امل�شحونة بالتيار
الكهربائي فينبغي فح�صها �أ�سبوعياً.
5 .5املكان الذي يحتوي على بي�ض احل�ش���رات والتي ت�ش���كل خطراً كبرياً :يجب �إيجاد
معاجلة مالئمة ت�ضمن ال�سيطرة عليه مثل عملية التدخني بالرزاز.
6 .6ا�س���تخدام الأبواب اخلارجية والإ�ضاءة اخلا�صة (م�ص���ائد احل�شرات) والنوافذ مع
مراعاة �أال تكون فيها فجوات  ،والأ�ش���رطة البال�س���تيكية ميكن ا�ستخدامها �أي�ضاً يف
املواقع ال�ضرورية.
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7 .7يف الأماك���ن امل�ؤدية �إىل الإنتاج والتي يتم فت���ح �أبوابها كثرياً �أثناء العملية الإنتاجية:
يج���ب عندها ا�س���تخدام موانع منا�س���بة ملنع دخول احل�ش���رات وكذلك �ص���واعق
احل�شرات والتي يجب املحافظة على نظافتها.
�8 .8أن تكون النوافذ املفتوحة مزودة ب�س���لك �ش���بكي �ض���يق الفتحات بحيث ال ت�سمح
بدخول الآفات وغري قابل للفتح �أو الف�صل.
�9 .9أن تزود امل�ص���ارف املفتوحة مبناخل �أو �أنظمة �شبكية  ،ويجب املحافظة على �صيانتها
عند ال�ضرورة من �أجل �أن ت�ؤدي وظيفتها.
�1010أن متنع جميع الطيور من الدخول �إىل �صاالت الإنتاج �أو التخزين وذلك من خالل
�إغالق جميع الفتحات �أو ال�شقوق التي قد توجد يف الأ�سقف واجلدران.
1111يف حالة وجود طيور يجب �إزالتها هي و�أع�شا�شها مع مراعاة �أنظمة احلياة الربية .
1212منع احليوانات الأليفة (القطط والكالب  )..من الدخول للمن�ش�آت الغذائية.
رابعًا :موقع صواعق الحشرات الطائرة والظروف الخاصة بها:

حماية كافة مناطق الإنتاج والتخزين ب�صواعق احل�شرات الكهربائية  ،ومن �أجل احل�صول
على كفاءة عالية لها يجب �أن تو�ض���ع وتثبت يف مكان الإ�ضاءة ذات الكثافة اخلفيفة  ،على
�أن ال تقع مبا�شرة فوق الغذاء املك�شوف .
�أ .كل وحدة يجب �أن جتهز ب�ص���ينية �ص���يد منا�س���بة و�أن تفح�ص بانتظام وتفريغها عند
ال�ضرورة.
ب� .أن يت���م املحافظ���ة على هذه الوحدات تعمل على مدار ال�س���اعة وحت���ى بعد انتهاء
العملية الإنتاجية �أو �إخالء الأبنية.
ج .ملبات الإ�ض���اءة فوق البنف�س���جية على هذه الوحدات ،و�أن ت�ستبدل كل اثني ع�شر
�شهراً �أو قبل ذلك ح�سب ال�ضرورة.
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خامسًا :السيطرة الجيدة على الحدود واألطراف:

�1 .1أن يكون هناك حدود وا�ضحة خالية من تراكمات املخلفات  ،مواد التغليف  ،املواد
ال َّأولية  ،الأجهزة املعطلة والتي من املمكن �أن تكون م�أوى احل�شرات.
2 .2برنامج مكافحة احل�شرات الناجح والفعال يبد�أ بال�سيطرة على احلدود.
3 .3الت�شطيبات اخلارجية ملباين املن�ش�أة يجب �أن تبقى بحالة جيدة.
�4 .4أن تظل النهاية اخلارجية ملباين املن�ش�أة بحالة جيدة .كما يجب �أال ي�سمح بنمو النباتات
حول احلافة الفورية �أو قرب اجلدران وال�س���قوف .كل امل�صارف وجماري ال�صرف
ال�صحي اخلارجية يجب �أن تكون بحالة نظيفة وتقوم بوظيفتها على �أكمل وجه.
 5 .5القواع���د التي يتم تخزين الأغذية عليها �أو �أي مواد �أخرى يجب �أال تخزن بالقرب
من اجلدران وذلك ملنع منو وتكاثر احل�شرات.
�6 .6أن يكون هناك و�س���ائل كافي���ة للتخل�ص من خملفات العملي���ة الإنتاجية و�أن تكون
مو�ض���وعة على م�سافة كافية من �ص���االت الإنتاج  .كما ينبغي �إحكام غلق الأكيا�س
من �أجل منع ان�س���كاب املخلفات على الأر�ض والتي ت�ؤدي �إىل ت�ش���جيع ح�ض���ور
الطيور واحل�شرات والقوار�ض.
األولية:
سادسًا :أنظمة مراقبة وصول المواد َّ

�أ .كل املواد ال َّأولية القادمة �س���وا ًء كانت من مكونات الغذاء �أو التغليف �أو الأجهزة ،
يجب �أن يدقق عليها ب�ش���كل كلي عند الو�صول �إىل املوقع من �أجل الت�أكد من عدم
تلوثها باحل�شرات � .إذا تبني �أن هذه املواد حتتوي على �ضرر يف التغليف اخلارجي،
يخت���م املنتج وغ�ي�ره من املواد اخل���ام امل�ش���كوك يف �أنها غري مطابقة للموا�ص���فات
املعمول بها ومن ثم يقوم ق�س���م توكيد اجلودة بحجزها لتوقيع الفح�ص عليها ويف
حال رف�ضها يجب �أن تعنون بعبارة « مرفو�ض  ،يرجتع �إىل املورد» حتى يتم �إعادتها
�إىل املورد.
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ب .يف حالة ا�س���تالم مواد ملوثة باحل�ش���رات ف�إن���ه يجب عزلها ف���وراً وعنونتها بعبارة
«مرفو�ض» يف منطقة خارج املن�ش����أة ومن ثم يتم طلب العامل املتخ�ص�ص باملعاجلة
للق�ضاء عليها قبل انت�شارها.
ج	.الف�صل الكامل لكل املواد املرجتعة �أو املت�ضررة بحيث ن�ضمن �أنه ال ميكن ا�ستخدامها
يف الإنتاج  ،حيث �إن منطقة ف�ص���ل املنتج املرفو�ض يف املخازن ت�س���اعد على عزل
ومعاجلة امل�شكلة.
س���ابعًا :الوثائق الخاصة بكل م���ن الجوانب التقنية ،الصحية،
الطعوم المعتمدة والمبيدات الحشرية:

1 .1الوثائق اخلا�صة بنظام املكافحة يجب �أن تكون وا�ضحة ،ب�سيطة و�سهلة القراءة .كما
يجب االحتفاظ بها و�أن تتم مراجعتها ب�شكل منتظم من الق�سم الفني.
2 .2كل الأوراق اخلا�ص���ة ب�سالمة هذه املواد و�شهادات اعتمادها يجب �أن تكون متوفرة
من خالل املوا�ص���فات  .وكذلك املعوق���ات التي لها عالقة ب�آثارها ال�س���لبية وطرق
تقليلها �أو منعها.
3 .3كل الوثائق  /ال�س���جالت التي تتعلق بطرق اال�ستعمال الآمن وتطبيق هذه املبيدات
احل�ش���رية يج���ب �أن تتطلب التوقي���ع بحيث يع���رف العامل املنفذ وبالتايل �ض���مان
امل�سئولية.

***
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الباب الرابع
نظام إدارة سالمة
الغذاء

متطلبات نظام إدارة سالمة الغذاء:

هذا النظام له جمموعة من املتطلبات حتى ميكن للمن�ش�أة الغذائية �أن تقوم مبا يلي:
1 .1تخطيط وتطبيق و�إعداد و�صيانة وحتديث نظام �إدارة �سالمة الغذاء يهدف �إىل �إنتاج
منتجات طبقاً ال�ستخدامها املق�صود ويكون �آمناً للم�ستهلك.
2 .2االلتزام باملتطلبات واملعايري الت�ش���ريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق بخ�صو�ص �سالمة
الغذاء.
3 .3حتديد وتقييم متطلبات امل�س���تهلكني املتعلقة ب�س�ل�امة الغذاء والعم���ل على حتقيقها
ل�ضمان الر�ضاء الكامل له�ؤالء امل�ستهلكني.
4 .4وجود ات�صال فعال بني جميع الأطراف املعنية ب�سالمة الغذاء مثل املوردين واملنتجني
للغذاء وامل�ستهلكني له.
5 .5الت�أكد من �أن املن�ش�أة الغذائية تطبق �أحد نظم �سالمة الغذاء املتفق عليها.
�6 .6أن يكون هناك نوع من االلتزام الفعال جلميع الأطراف املعنية وامل�ش���اركة يف نظام
�إدارة �سالمة الغذاء.
7 .7احل�ص���ول علي �شهادة �أو ت�سجيل نظام �إدارة �سالمة الغذاء من خالل منظمة �أو هيئة
خارجية �أو عمل تقييم ذاتي يفيد املطابقة لبنود املوا�ص���فة القيا�س���ية الدولية «الأيزو
.»2005 : 22000

تصنيف المش���اركة في المواصفة القياسية الدولية لسالمة
الغذاء (األيزو :)2005 : 22000

ي�شمل الت�صنيف امل�شاركة يف املوا�صفة القيا�سية الدولية ل�سالمة الغذاء وجميع امل�شاركني
فيها وذلك يف خطوة �أو �أكرث من مراحل �سل�س���لة الغذاء �سواء كانت هذه امل�شاركة ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.

•امل�شاركة مبا�شرة يف �سل�سلة الغذاء:











منتجو الأعالف.
املزارعون.
منتجو اخلامات الأ�سا�سية.
م�صانع الأغذية.
بائعو التجزئة.
امل�شتغلني بالأغذية.
موردو الأغذية.
املن�ش�آت التي تعمل يف خدمات النظافة والتطهري.
خدمات نقل الأغذية.
التخزين والتوزيع

•امل�شاركة ب�صورة غري مبا�شرة يف �سل�سلة الغذاء:





موردو الآالت واملعدات والأجهزة.
�أدوات النظافة والتطهري.
مواد التعبئة والتغليف.
اخلامات التي تالم�س الغذاء.

وجميع هذه املتطلبات تكون عامة وقابلة للتطبيق لكل املن�ش�آت التي تعمل يف �أي مرحلة
من مراحل �سل�سلة الغذاء بغ�ض النظر عن حجمها ون�شاطها.
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1.1متطلبات عامة

على املن�ش�أة �أن تن�شئ وتوثق وتطبق وحتافظ على نظام �إداري فعال ي�ضمن �سالمة الغذاء
ال���ذي تنتجه وتعمل على حتديثه عند ال�ض���رورة تبعاً ملتطلبات املوا�ص���فة القيا�س���ية الدولية
(الأيزو  .)2005 : 22000كما يجب على املن�ش����أة �أن حتدد املجال الذي ي�شمله نظام �إدارة
�سالمة الغذاء ،ويجب �أن يحدد هذا املجال املنتجات والعمليات الإنتاجية ومواقع الإنتاج
التي تخ�ضع لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
ويجب على املن�ش�أة �أن:
�أ .ت�ؤكد على �أن الأخطار التي تهدد �سالمة املنتج قد مت حتديدها ،وتقييم مدى خطورتها
ومت و�ضع ال�ض���وابط التي متنع حدوث �ضرر للم�س���تهلك من هذه املنتجات �سواء
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ب .تعمل على تبادل املعلومات اخلا�صة ب�سالمة الغذاء التي تنتجه مع باقي اجلهات املعنية
يف �سل�سلة �إنتاج الغذاء.
ج .تعم���ل على تب���ادل املعلومات اخلا�ص���ة بتطوير وتطبيق وحتديث نظام �إدارة �س�ل�امة
الغذاء داخل امل�ؤ�س�س���ة �إىل احلد ال�ل�ازم للت�أكد واالطمئنان عل���ى تطبيق متطلبات
املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو  )2005 : 22000ل�ضمان �سالمة املنتج.
د .تقوم بعمل تقييم دوري للنظام وحتديثه عند ال�ضرورة.
وحينما تختار املن�ش����أة جهة خارجية لت�أدية �أي عملية قد يكون لها �أثر حمتمل على �سالمة
املنتج ف�إنه يجب على امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضع ال�ضوابط الكفيلة بال�سيطرة على مثل هذه العمليات.
كما يجب على املن�ش�أة �أن حتدد وتوثق مثل هذه العمليات يف النظام.
2.2متطلبات الوثائق

تت�ضمن وثائق �إدارة �سالمة الغذاء ما يلي:
�أ .بيان موثق ل�سيا�سة �سالمة الغذاء وما يرتبط بهذه ال�سيا�سة من �أهداف.
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ب	.الإجراءات وال�سجالت املوثقة املطلوبة يف هذا النظام.
ج	.الوثائق التي حتتاج �إليها املن�ش�أة ل�ضمان التطوير والتطبيق والتحديث الفاعل للنظام.

•�ضبط الوثائق
يجب �ض���بط الوثائق املطلوبة للنظام  ،وال�س���جالت هي نوع خا����ص من الوثائق يجب
�ضبطها طبقاً للمتطلبات الواردة بهذا الكتيب.
ويجب �أن ي�ضمن �ضبط الوثائق �أن جميع التعديالت املقرتحة متت مراجعتها قبل تطبيقها
لتقدير ت�أثرياتها على �سالمة الغذاء وعائدها على النظام.
يجب �إن�شاء �إجراء موثق يحدد ال�ضوابط ال�ضرورية ملا يلي :
1 .1اعتماد الوثائق للمالءمة قبل �إ�صدارها.
2 .2مراجعة وحتديث الوثائق عند ال�ضرورة و�إعادة اعتمادها.
3 .3الت�أكد من متييز التعديالت واملراجعات ال�سارية للوثائق.
4 .4الت�أكد �أن الإ�صدارات املنا�سبة للوثائق املطبقة موجودة يف �أماكن ا�ستخدامها.
5 .5الت�أكد �أن الوثائق وا�ضحة ومقروءة وميكن متييزها.
�6 .6ضمان متييز الوثائق خارجية امل�صدر والتحكم يف �أ�سلوب توزيعها.
7 .7منع اال�س���تخدام غري املق�ص���ود للوثائق امللغاة واتباع �أ�سلوب منا�سب لتمييزها يف
حالة احلاجة للتحفظ عليها لأي �سبب.

•�ضبط ال�سجالت
يجب �إن�شاء ال�سجالت واملحافظة عليها لتقدمي الربهان على املطابقة للمتطلبات والت�شغيل
الفاعل لنظام �إدارة �سالمة الغذاء .ويجب �أن تظل �سجالت اجلودة وا�ضحة و�سهلة التمييز
واال�سرتجاع .ويجب �إن�شاء �إجراء موثق لتحديد ال�ضوابط الالزمة لتمييز وتخزين وحماية
وا�سرتجاع وفرتة احلفظ والتخل�ص من ال�سجالت.
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5 .5تخاطب االت�صال ب�شكل كاف.
الباب الخامس
مسئوليات اإلدارة

ثالثًا :تخطيط نظام إدارة سالمة الغذاء

أوالً :إلتزامات اإلدارة

يجب على الإدارة العليا الت�أكد من:

يجب عل���ى الإدارة العليا �أن تربهن عل���ى التزامها بتطوير وتطبيق نظ���ام �إدارة اجلودة
والتح�سني امل�ستمر عن طريق:

�1 .1أن عملي���ة التخطي���ط التي اتبعت لو�ض���ع نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء قد ا�س���توفت
املتطلبات العامة للنظام وال�سابق الإ�شارة �إليها بالباب الثاين على �أن تكون متفقة مع
�أهداف املن�ش�أة التي تدعم �سالمة الغذاء.

1 .1تو�ضيح �أن �سالمة الغذاء مدعومة من قبل �أهداف عمل املن�ش�أة.
2 .2تو�ض���يح مدى �أهمية التوافق مع متطلبات هذه املوا�ص���فة القيا�س���ية و�أي متطلبات
تنظيمية �أو �أي متطلبات �أخرى تتعلق ب�سالمة الغذاء.
3 .3و�ضع �سيا�سة ل�سالمة الغذاء.
4 .4تنفيذ مراجعات الإدارة.
5 .5الت�أكد من توافر املوارد.
ثانيًا :سياسة سالمة الغذاء

يج���ب على الإدارة العليا �أن حتدد وتوثق �سيا�س���ة ل�س�ل�امة الغذاء وتك���ون قادرة على
التطبيق وعليها الت�أكد من �أنها:
1 .1منا�سبة للدور الذي تقوم به املن�ش�أة يف �سل�سلة الغذاء.
2 .2تت�ضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات التنظيمية والت�شريعية ومطالب �سالمة الغذاء
املتفق عليها ب�شكل متبادل مع امل�ستهلكني.
3 .3معلنة ومطبقة وحمافظ عليها من جميع العاملني باملن�ش�أة.
4 .4تراجع ال�ستمرارية مالءمتها.
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6 .6مدعمة ب�أهداف ميكن قيا�سها.

�2 .2أن وحدة النظام �ستظل حمفوظة عندما تخطط وتطبق �أي تعديالت يف النظام .
إدارة الموارد

يجب على املن�ش�أة توفري املوارد الكافية لو�ضع وتطبيق و�صيانة وحتديث النظام .وت�شمل
تلك املوارد التي يجب توفريها:

� ً
أوال :املوارد الب�شرية

يجب �أن يكون فريق �س�ل�امة الغذاء وكذلك باقي الأف���راد القائمني ب�أعمال قد ت�ؤثر على
�س�ل�امة الغذاء ذوي خ�ب�رة وكفاءة و�أن يكون���وا م�ؤهلني ومدربني جي���داً وذوي مهارات
وخربات منا�سبة ملا يقومون به من �أعمال تتعلق ب�سالمة الغذاء.
ويف حالة اال�س���تعانة ب�أي من اخلرباء من خارج املن�ش����أة يف �أي من �أعمال �سالمة الغذاء
فيما يتعلق بتطوير �أو ت�ش���غيل �أو تقييم �أو حتديث النظام ف�إنه من ال�ض���روري وجود اتفاقيات
وعقود حتدد م�سئوليات و�صالحيات ه�ؤالء اخلرباء اخلارجيني.

الكفاءة والتوعية والتدريب
يجب على املن�ش�أة مراعاة ما يلي:
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1 .1حتدي���د طبيعة الت�أهيل ال�ض���روري للأ�ش���خا�ص الذين ت�ؤثر �أن�ش���طتهم على �س�ل�امة
الغذاء.
2 .2توفري برامج التدريب التي ت�ضمن ت�أهيل الأ�شخا�ص بامل�ستوى املطلوب.
3 .3الت�أك���د من التدريب اجليد لكل الأ�ش���خا�ص امل�س���ئولون عن املراقب���ة والإجراءات
الت�صحيحية للنظام.
4 .4الت�أكد من �أن جميع الأفراد على وعي تام بعالقة و�أهمية الأن�ش���طة التي يقومون بها
يف حتقيق �سالمة الغذاء.
5 .5الت�أكد من �أن املتطلبات اخلا�ص���ة باالت�ص���ال الفعال مفهومة ووا�ضحة جلميع الأفراد
ذوى الأن�شطة امل�ؤثرة على �سالمة الغذاء.
6 .6وجود �سجالت خا�صة بالتدريب.

ثاني ًا :البنية التحتية
يجب على املن�ش����أة �أن توفر املوارد الكافية لإن�ش���اء و�ص���يانة البنية التحتية وال�ضرورية
لتحقيق متطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو .)2005 : 22000

ثالث ًا :بيئة العمل
يجب على املن�ش����أة �أن توفر املوارد املنا�س���بة لإن�شاء و�ص���يانة بيئة العمل املنا�سبة لتحقيق
متطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو .)2005 : 22000

***

الباب السادس
التخطيط لتحقيق
منتجات آمنة

البد �أن تقوم املن�ش����أة بتنمية العملية الت�ص���نيعية لتحقيق منتجات �آمنة وكذلك الت�أكد من
فاعلية الأنظمة املطبقة داخل املن�ش����أة مثل الربامج التمهيدي���ة ،وكذلك نظام حتليل الأخطار
ونقاط التحكم احلرجة (ها�سب).
أوالً :البرامج التمهيدية لنظام إدارة سالمة الغذاء

تقوم املن�ش�أة بتطبيق ومتابعة الربامج التمهيدية للنظام لتقييم التحكم فيما يلي:
�1 .1إحتمالية حدوث الأخطار للمنتجات من بيئة العمل.
2 .2التلوث البيولوجي والكيميائي والفيزيائي للمنتجات وتت�ضمن التلوث اخللطي بني
املنتجات.
3 .3م�ستوى الأخطار التي يتعر�ض لها املنتج �أو العملية الت�صنيعية والنا�شئة عن التلوث.

ي�شرتط بالربامج التمهيدية ما يلي:
�1 .1أن تكون مطابقة لت�شريعات �سالمة الغذاء.
�2 .2أن تكون منا�سبة حلجم ونوع العملية الت�صنيعية وطبيعة املنتجات امل�صنعة.
3 .3البد �أن تكون مطبقة داخل املن�ش�أة ب�صفة عامة �أو على خط �إنتاج حمدد.
�4 .4أن يتم املوافقة عليها من فريق �سالمة الغذاء.

يج��ب على املن�ش�أة �أخ��ذ االعتبارات التالي��ة عند تطبيق الربام��ج التمهيدية
للنظام باملن�ش�آت الغذائية:
1 .1ت�صميم املباين ومرافق املن�ش�أة واخلدمات امل�صاحبة لها.
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2 .2تخطيط وت�صميم �صاالت الإنتاج ومرافق العاملني.

5 .5امل�سئوليات وال�صالحيات وال�سلطات.

3 .3م�صادر الهواء واملياه والطاقة وغريها.

�6 .6سجالت املتابعة واملراقبة.

4 .4التخل�ص من املخلفات ال�صلبة وال�سائلة والإنبعاثات.
5 .5املعدات املنا�سبة �سهلة التنظيف والتطهري و�إجراء املتابعة الوقائية لها.
�6 .6إدارة امل�ش�ت�ريات (مث���ل املواد اخل���ام واملكون���ات والكيماويات وم���واد التنظيف
والتطهري) واملوارد (مثل املياه والهواء والبخار والثلج) واملخلفات ال�صلبة وال�سائلة
وتداول املنتجات (مثل النقل والتخزين).
7 .7معايري منع التلوث اخللطي.
8 .8النظافة والتطهري.
9 .9مكافحة الآفات.
1010ال�صحة والنظافة ال�شخ�صية.
1111ال�صيانة الوقائية للمعدات والآالت.
ويجب �أن يت���م التخطيط للتحقق من الربامج التمهيدي���ة وتعديلها وحتديثها واالحتفاظ
ب�سجالت التحقق والتعديالت التي �أدخلت على هذه الربامج التمهيدية.
كم���ا يجب توثيق الربام���ج التمهيدية للنظام على �أن يت�ض���من كل برنامج منها املعلومات
التالية:
1 .1الأخطار التي يتم التحكم فيها من خالل الربنامج التمهيدي املحدد.
2 .2الإجراءات التحكمية (�إجراءات ال�سيطرة).
�3 .3إجراءات املراقبة واملتابعة التي تثبت تطبيق الربامج التمهيدية.
4 .4الإجراءات الت�ص���حيحية املتبعة عندما تظهر نتائج عمليات املراقبة �أي خلل بالربامج
التمهيدية.
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التحكم في حاالت عدم المطابقة

1 .1الت�صحيح
عند حدوث �أي �إنحراف �أو حيود عن احلدود احلرجة �أو حدوث خلل يف تطبيق الربامج
التمهيدي���ة للنظام يجب على املن�ش����أة �أن تق���وم بتحديد املنتجات املت�أث���رة بهذا االنحراف
وتوجيهها لال�ستخدام الأمثل .والبد من متابعة ومراقبة الإجراءات املتخذة كما يلي:
�أ .حتديد وتقييم املنتجات غري الآمنة الناجتة عن االنحراف عن احلدود احلرجة وتوجيهها
لال�ستخدام الأمثل.
ب .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
م���ن املحتمل �أن تك���ون املنتجات الناجتة �أثناء حدوث االنح���راف عن احلدود احلرجة �أو
متطلبات الربام���ج التمهيدية للنظام غري �آمنة وبالتايل البد من تداولها طبقاً ملا �س���ي�أتي ذكره
فيما بعد.
ومن ال�ض���روري �أن تك���ون الإجراءات الت�ص���حيحية مقبولة من امل�س���ئول عن عمليات
الت�ص���حيح والبد �أن يتم ت�سجيلها مع �إي�ضاح كافة املعلومات عن طبيعة حاالت عدم املطابقة
و�أ�سبابها ومدى تكرارها ،ودفعات وكميات الغذاء غري املطابقة لإمكانية تتبعها.

2 .2الإجراءات الت�صحيحية

يج���ب �أن يتم تقييم البيانات واملعلومات املتح�ص���ل عليها من عملي���ات املراقبة واملتابعة
بوا�سطة امل�سئول ذي اخلربة الكافية وال�صالحية التخاذ الإجراءات الت�صحيحية.
ويجب على املن�ش����أة االحتفاظ بالوثائق التي ت�ش���تمل على الإجراءات املنا�سبة لتحديد
والتخل�ص من حاالت عدم املطابقة التي مت اكت�شافها ومنع تكرارها والعودة للتحكم بالعملية
الت�صنيعية .وتت�ضمن هذه الإجراءات ما يلي:
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�أ .مراجعة حاالت عدم املطابقة (مبا فيها �شكاوى امل�ستهلك).

•عندما تثبت نتائج عملية املراقبة فاعلية الإجراءات التحكمية املتخذة.

ب .مراجعة نتائج عمليات املراقبة.

•�أن م�س���توى الأخطار باملنتجات الناجتة �أثناء حدوث حاالت عدم املطابقة يف
حدود نطاق امل�ستويات املقبولة من هذه الأخطار.

ج .حتديد �أ�سباب حاالت عدم املطابقة.
د .تقدير مدى االحتياج للإجراءات الت�ص���حيحية ل�ضمان عدم تكرار حاالت عدم
املطابقة.
هـ .حتديد وتطبيق الإجراءات الت�صحيحية.
و .ت�سجيل نتائج الإجراءات الت�صحيحية املتخذة.
ز .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية لتقدير فاعليتها.

3 .3التعامل مع املنتجات غري الآمنة
�أ .يجب على املن�ش�أة تداول املنتجات غري املطابقة وغري الآمنة بطريقة متنع دخولها
�سل�سلة الغذاء وذلك ما مل يتم الت�أكد من النقاط التالية:
•تقليل �أخطار �س�ل�امة الغذاء بها �إىل امل�س���توى املقبول قبل �إدخالها ل�سل�س���لة
الغذاء.
•احلفاظ على �أخطار �س�ل�امة الغذاء بامل�ستوى املقبول بالرغم من وجود حيود
عن احلدود احلرجة.
يجب على املن�ش����أة التحفظ على جميع دفعات املنتج املت�أثرة بحاالت عدم املطابقة حلني
تقييمها .و�إذا ثبت �أن هذه املنتجات غري �آمنة يتم ا�س�ت�رجاعها من الأ�س���واق بعد �إعالم كافة
الأطراف املعنية .ويجب توثيق �إجراءات عملية ا�ستدعاء املنتجات من الأ�سواق.
ب .تقييم املنتجات للإف�ساح عنها:
يتم الف�س���ح عن جميع املنتج���ات املت�أثرة بحاالت ع���دم املطابقة يف احلاالت
التالية:
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•�أثبت���ت نتائج �إجراءات و�أن�ش���طة التحقق �أن م�س���تويات الأخطار باملنتجات
الناجتة �أثناء حدوث حاالت عدم املطابقة تكون مقبولة.
ج	.ا�ستبعاد املنتجات غري املطابقة وغري الآمنة.
يتم التعام���ل مع املنتجات املعيب���ة الناجتة �أثناء حدوث ح���االت عدم املطابقة
ب�إحدى الطرق التالية:
•�إعادة ت�ص���نيع املنتج �أو �إ�ض���افة خطوة ت�ص���نيعية على املنتج للت�أكد من �أنه مت
التخل�ص من �أخطار �سالمة الغذاء �أو تقليلها للم�ستوى املقبول.
•توجيه املنتج غري املطابق ال�ستخدامه يف �صناعة الأعالف احليوانية.
•التخل�ص من املنتج �أو �إتالفه �إذا ثبت من نتائج حتليله �أنه غري �صالح لال�ستهالك
الآدمي.

4 .4خطة ا�ستدعاء املنتج
يجب �أن تقوم املن�ش�أة ب�إتخاذ النقاط التالية ل�ضمان �سحب دفعات املنتج النهائي
غري الآمنة من الأ�سواق �سحباً كام ًال:
�أ .يجب على الإدارة حتديد �ش���خ�ص �أو �أ�شخا�ص م�سئولني عن �سحب وا�ستدعاء
املنتج النهائي من الأ�سواق.
ب .مراقبة املن�ش�أة للوثائق املتعلقة با�ستدعاء املنتجات النهائية من الأ�سواق وت�شمل:
•الأنظمة والت�شريعات واللوائح ذات العالقة بخطة اال�ستدعاء.
•وثائق تداول املنتجات امل�سرتجعة.
•تكرارات عمليات �سحب وا�ستدعاء املنتج.
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يجب تداول املنتجات امل�س���حوبة حتت رقابة م�ش���ددة حتى يتم الت�صرف فيها
بالطريقة ال�ص���حيحة �س���واء ب�إتالفها �أو ا�س���تخدامها لأغرا�ض �أخرى �أو �إعادة
ت�صنيعها لت�صبح �آمنة لال�ستهالك.
ويجب ت�س���جيل �أ�س���باب ا�س���تدعاء املنتج وكتابة التقارير اخلا�صة بها للإدارة
العليا للمن�ش����أة .كما يجب الت�أكد من فاعلية �س���جالت خطة اال�ستدعاء لكي
ميكن مراجعتها ب�سهولة.

5 .5نظام التتبع
نظام التتبع هو �أداة مفيدة للم�س���اعدة على تنظيم العم���ل يف نطاق الأغذية والأعالف
من �أجل حتقيق �أهداف حمددة يف نظام الإدارة ،ف�إن اختيار نظام التتبع يت�أثر بالت�ش���ريعات
وخ�صائ�ص املنتج وتوقعات العمالء ،كما �أن تعقيد نظام التتبع ميكن �أن يختلف تبعاً خل�صائ�ص
املنتج والأهداف التي ينبغي حتقيقها.
ويعتمد تنفيذ التتبع من جانب املن�ش�أة على:
1 .1ح���دود التقنية املتاح���ة للمن�ش����أة واملنتجات (طبيع���ة �أي من امل���واد اخلام  ،حجم
الت�شغيلة� ،إجراءات اجلمع والنقل والتجهيز ،و�أ�ساليب التعبئة والتغليف).
2 .2التكاليف والفوائد النا�شئة عن تطبيق النظام.
علماً ب�أن نظام التتبع يف حد ذاته غري ٍ
كاف لتحقيق �سالمة الغذاء.

***

الباب السابع
صالحية وتحقق
وتحسين نظام إدارة
ِ
سالمة الغذاء

يجب �أن يقوم فريق �سالمة الغذاء بالتخطيط وتطبيق العمليات الالزمة للت�أكد من �صالحية
مقايي�س و�إجراءات ال�سيطرة والتحقق من فاعلية نظام �إدارة �سالمة الغذاء وحت�سني �أدائه.
أوالً :صالحية إجراءات السيطرة

قبل تطبيق �إجراءات ال�س���يطرة وت�ض���مينها يف الربامج التمهيدية للت�شغيل وخطة ها�سب
ف�إنه يجب الت�أكد مما يلي:
1 .1الإج���راءات التحكمية املتخ���ذة قادرة على حتقيق ال�س���يطرة املطلوبة والكافية على
الأخطار التي تهدد �سالمة الغذاء.
2 .2الإجراءات التحكمية فعالة وت�ضمن احل�صول على منتج نهائي �آمن ومطابق.
�إذا ثب���ت �أن �إج���راءات التحكم ال تفي باملتطلبات ال�س���ابق ذكرها ،يت���م �إجراء تعديالت
و�إع���ادة تقييم للإج���راءات املتخ���ذة التي قد ت�ش���مل التعديالت املق�ص���ودة تعديالت يف
�إجراءات ال�س���يطرة لكل من املواد اخلام ،وخطوات وتكنولوجيا الت�صنيع وخ�صائ�ص املنتج
النهائي وو�سائل التوزيع �أو الغر�ض من اال�ستخدام.
ثانيًا :ضبط أنشطة المراقبة والقياس

يجب على املن�ش����أة �أن تثبت �أن طرق املراقبة والقيا�س التي مت حتديدها وكذلك الأجهزة
امل�ستخدمة يف �إجراء هذه القيا�سات كافية ل�ضمان �أداء �إجراءات املراقبة والقيا�س.
لذلك ف�إنه ل�ض���مان م�صداقية النتائج الناجتة عن �أن�شطة املراقبة والقيا�س ،يجب �أن تراعى
النقاط التالية يف كل من �أجهزة وطرق القيا�س امل�ستخدمة:
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�1 .1أن يت���م معايرته���ا على ف�ت�رات زمنية حمددة �أو قبل اال�س���تخدام مبا�ش���رة وذلك
با�س���تخدام معاي�ي�ر حملية �أو عاملية ميكن التحقق منها .وف���ى حالة عدم وجود مثل
هذه املعايري يجب �أن يتم ت�س���جيل الأ�س����س الت���ي تتم على �أ�سا�س���ها عملية املعايرة
والتحقق.
2 .2يجب �أن يتم �ضبطها �أو �إعادة �ضبطها عند اللزوم.
�3 .3أن يتم حتديدها للتمكن من حتديد املعايرة املطلوبة.
�4 .4أن يتم وقايتها من عمليات ال�ضبط اخلاطئة والتي قد ت�ؤدى �إىل نتائج غري �صحيحة.
�5 .5أن يتم حمايتها من الك�سر والتلف.
ثالثًا :إجراءات التحقق من نظام إدارة سالمة الغذاء

1 .1املراجعة الداخلية
يجب على املن�ش����أة تنفيذ جمموعة من املراجعات الداخلي���ة على فرتات زمنية خمططة
لتحديد ما �إذا كان النظام:
�أ .مطابقاً ملا هو خمطط له ،ومتطلبات املوا�ص���فة القيا�سية الدولية ومتطلبات نظام
�إدارة اجلودة املحددة بوا�سطة املن�ش�أة.
ب .مطبقاً بفاعلية.
و�أن يتم تخطيط برنامج املراجعة ،مع الأخذ يف االعتبار حالة و�أهمية العمليات والأماكن
الت���ي �س���يتم مراجعتها ،بجانب نتائج املراجعات ال�س���ابقة .ويجب �أن حت���دد معايري وجمال
ودورية و�أ�س���اليب املراجع���ات الداخلية املتبعة ،عل���ى �أن يكون اختي���ار املراجعني وتنفيذ
املراجعة مو�ض���وعياً وحيادياً .بالإ�ضافة �إىل �أنه ال يجوز �أن يقوم املراجعون مبراجعة �أعمالهم
املكلفني ب�أدائها.
ويجب �إن�ش���اء �إجراء موثق لتحديد امل�س����ؤوليات واملتطلبات الالزم���ة لتخطيط وتنفيذ
املراجعات ،وكذلك تقارير نتائجها واملحافظة على �سجالتها.
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ويجب �أن تت�أكد الإدارة امل�س���ئولة ع���ن الأماكن التي متت مراجعتها م���ن اتخاذ الأفعال
الالزم���ة للتخل����ص من حاالت ع���دم املطابقة ومعرفة �أ�س���بابها دون �أي ت�أخ�ي�ر .ويجب �أن
تت�ضمن �أن�شطة املتابعة التحقق من الأفعال املتخذة وعمل تقرير بنتائج املراجعة.

2 .2تقييم نتائج عملية التحقق
يجب �أن يقوم فريق �س�ل�امة الغذاء ب�ش���كل منتظم بتقييم النتائج الفردية لعملية التحقق
املخططة .و�إذا �أو�ضحت عملية التحقق وجود عدم تطابق مع الرتتيبات املو�ضوعة ف�إنه يجب
على املن�ش�أة �أن تتخذ �إجرا ًء ما لتحقيق التطابق املطلوب.
ويجب �أن يت�ضمن ما يلي:
�أ	.الإجراءات الفعلية وقنوات االت�صال.
ب� .إ�ستنتاجات عملية حتليل الأخطار ،وخطة ها�سب املو�ضوعة.
ج	.الربامج التمهيدية.
د .فعالية �إدارة املوارد الب�شرية و�أن�شطة التدريب.

3 .3حتليل نتائج �أن�شطة التحقق
يجب على فريق �س�ل�امة الغذاء �أن يقوم بتحليل نتائج �أن�ش���طة التحقق مبا يف ذلك نتائج
املراجعات الداخلية واخلارجية .كما يجب �أن تنفذ عملية التحليل وذلك للأ�سباب التالية:
�أ .توافق كفاءة النظام مع الرتتيبات املخططة ومتطلبات النظام املو�ضوعة بوا�سطة
املن�ش�أة.
ب .حتديد مدى االحتياج لتحديث �أو حت�سني النظام املطبق.
ج .حتديد الظروف التي ت�ؤدى �إىل زيادة احتمال حدوث تلوث.
د .و�ض���ع معلومات تفيد يف عملية التخطيط للمراجع���ة الداخلية ومعرفة الأماكن
املطلوب مراجعتها.
هـ .الت�أكد من فاعلية الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
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كما يجب �أن يتم ت�س���جيل نتائج التحليل وو�ض���عها يف تقرير يرفع للإدارة العليا ويكون
مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة ،كما يجب �أن ت�س���تخدم هذه النتائج كمدخالت
لتحديث النظام.
رابعًا :التحسين

1 .1التح�سني امل�ستمر
يجب �أن تت�أكد �إدارة املن�ش�أة من �أنها حت�سن با�ستمرار من فاعلية النظام من خالل االت�صال
مراجعة الإدارة ،املراجعة الداخلية ،تقييم نتائج التحقق الفردية  ،حتليل نتائج �أن�شطة التحقق
م�ص���داقية جمموعات �إجراءات ال�س���يطرة ،الإج���راءات الت�ص���حيحية و�إجراءات حتديث
النظام.

2 .2حتديث نظام �إدارة �سالمة الغذاء
يجب �أن ت�ض���من الإدارة العليا عملية التحديث امل�ستمر للنظام .ولتحقيق هذا يجب �أن
يقوم فريق �سالمة الغذاء بتقييم النظام املعمول به على فرتات زمنية حمددة .كما يجب �أن
يعترب الفريق �أنه من ال�ض���روري مراجعة حتليل الأخطار ،الربام���ج التمهيدية للنظام ،وخطة
ها�سب املو�ضوعة.
ويجب �أن ت�ستند �أن�شطة التحديث والتطوير �إىل النقاط التالية:
�أ .مدخالت عمليات الإت�صال الداخلية واخلارجية.
ب	.املعلومات التي تخ�ص مالءمة وفعالية النظام املطبق.
ج .خمرجات نتائج حتليل �أن�شطة التحقق.
د .خمرجات مراجعة الإدارة.
كما يجب �أن يتم ت�س���جيل �أن�ش���طة النظام الذي مت حتديثها وو�ضعها يف تقرير بالأ�سلوب
املنا�سب ،ويكون مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة.
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