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شكر وتقدير

إلعداد	هذا	الدليل	قام	جهاز	أبو	ظبي	للرقابة	الغذائية	بإستشارة	العديد	من	اجلهات	ذات	العالقة	بهذا	القطاع،	وعليه	يود	اجلهاز	

تقدمي	الشكر	والعرفان	للجهات	التالية:

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق	 

مطعم الهيل	 

مؤسسة احلسام للمقاوالت العامة	 

شركة اجلابر	 

اخلليج للضيافة	 

شركة اسكون كونستركشن	 

بيتش روتانا )أبو ظبي(	 

مطعم بن ثاني	 

مجموعة “د كلوب” اليف الين	 

شركة احتاد املقاولني الدولية	 

مطعم الدورادو	 

ماكدونالدز للوجبات السريعة في االمارات	 

فندق فورتي	 

شركة جلوبال االماراتية	 

شركة هوتبراندز انترناشونال 	 

فندق جميرا )أبو ظبي(	 

خالدية باالس ريحان من روتانا	 

شركة أمريكانا الكويتية لألغذية	 

شركة التموين الوطنية	 

شركة راينبو للتموين	 

شركة رويال للتموين	 

مطعم سولفول	 

االختصارات

جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية    ADFCA

نقطة الضبط احلرجة    CCP

وحدة اإلنتاج املركزي     CPU

التدريب األساسي لسالمة األغذية     EFST

منظمة األغذية والزراعة     FAO

هيئة املعايير الغذائية )اململكة املتحدة(     FSA

هيئة السالمة الغذائية في إيرلندا     FSAI

نظام إدارة سالمة الغذاء     FSMS

املمارسات الصحية اجليدة     GHP

نظام حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة     HACCP

اللجنة الدولية للمواصفات امليكروبيولوجية لألغذية     ICMSF

هيئة سالمة الغذاء النيوزيالندية     NZFSA

البرامج األساسية     PRP

إجراء التشغيل القياسي     SOP

منظمة الصحة العاملية    WHO
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الجزء األول: المقدمة

1.1 المعلومات األساسية

1.1.1 تلبية احتياجات منشآت الخدمات الغذائية في أبو ظبي

إن دليل املمارسة هذا هو نتاج عمل سنتني  من البحث والتطوير ملشروع نظام حتليل اخملاطر اخلاص بقطاع خدمات متوين الغذاء )-2010

2012( والذي قام به جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. وقد أنشــأ املشــروع للتأكيد على أن اإلرشادات تعكس أفضل املمارسات الدولية، 

ولكن أهم من ذلك أنه يحدد املتطلبات احلالية لهذا القطاع في إمارة أبو ظبي.

تضمن املشروع عملية املعايرة املرجعية العاملية تبعها عملية حتليل الثغرات لتحديد احتياجات املنشآت باإلضافة إلى إشراك أصحاب 

العالقة من املنشــآت. ولقد مت تلخيص املشــروع في ملحق 4.4 وللمزيد من التفاصيل حول املشروع ميكنك زيارة موقع جهاز أبو ظبي 

www.adfca.ae للرقابة الغذائية

2.1.1 ما هو نظام إدارة سالمة الغذاء ؟

نظام إدارة ســالمة الغذاء هو نظام مبني على حتليل اخملاطر للسيطرة على اخملاطر التشغيلية املتعلقة بسالمة األغذية في املنشآت 

الغذائية. وكما هو موضح في الشــكل رقم 1 أدناه فإن النظام يتضمن الســيطرة على جميع اخملاطر العامة واخلاصة، وذلك من خالل 

تطبيق ممارسات سالمة الغذاء املبنية على املمارسات الصحية اجليدة )GHP( ونظام حتليل اخملاطر )HACCP( معا. 

يســتند مصطلح “املمارسات الصحية اجليدة” إلى تعريف صحة الغذاء الوارد “املبادئ العامة لصحة الغذاء” الصادرة من الكوديكس، 

وحفاظا على النسق مت إستخدام استخدام مصطلح “ املمارسات الصحية اجليدة” )GHP( في هذه الوثيقة كمرادف ملصطلح “البرامج 

األساسية”.

وكما هو مبني في الشكل رقم 1 فإن تصميم وإنشاء منشآت الغذاء باإلضافة إلى املرافق واملعدات الالزمة يعتبر من الشروط الواجب 

توافرها لتحقيق نظام آمن. ويوجد في إمارة أبو ظبي ما يســمى ببرامج الترخيــص والتي يضمن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية من 

خاللها التأكد من أن املنشــآت الغذائية قادرة على توفير هذه املتطلبات األساسية. وينطبق هذا الدليل فقط على املنشآت الغذائية 

التي متتلك ترخيصا ساريا.

 

إن كالً مــن نظام املمارســات الصحية اجليدة ونظــام حتليل اخملاطر لهما تاريخ طويل نســبيا. فقد مت 

إعدادهما من قبل هيئة دستور األغذية )الكوديكس( في السنوات 1969 و 1993 على التوالي. وفي حني 

أن متطلبات برنامج املمارســات الصحية اجليدة قابلة للتطبيق على سلســلة الغذاء بأكملها، إال أن 

املنهجيــة التي ظهرت عام 1993 مت تطويرها خصيصــاً للصناعة ولكن احملاوالت التي أجريت  لتطبيق 

اخلطوات االثني عشــر التقليدية اخلاصــة بهذا النظام على قطاع خدمات الغذاء قد باءت بالفشــل 

الشديد.

الشكل رقم 1: نظرة عامة على عناصر نظام إدارة سالمة الغذاء

3.1.1 نظام إدارة سالمة الغذاء لصناعة األغذية؟

لقد كانــت املنهجية املتبعة في تطبيق مبادئ نظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجــة HACCP في قطاعات أخرى عدا عن قطاع 

الصناعــات الكبيرة موضوع اهتمام للعديد من مجاالت األبحــاث والتطوير خالل العقد احلالي. وفي عام 2001 قامت هيئة املواصفات 

الغذائية )اململكة املتحدةUK FOOD Standards Agency (FSA )( بتمويل العمل في جامعة ســالفورد والذي أسفر عن التوصل إلى 

تطوير طريقة جديدة ومبتكرة لنظام حتليل اخملاطر في مجال خدمات  التموين ويبني الشــكل رقم 2 ســمات هذه الطريقة، وبالتالي 

قامت هيئة املواصفات الغذائية )اململكة املتحدة( بتبني هذه الطريقة لتتناســب مع احتياجات املنشآت الغذائية الصغيرة في املنتج 

املعروف باسم “طعام أكثر أمانا، منشآت أفضل”.
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وقد كانت هذه “الطريقة اجلديدة إلدارة سالمة األغذية” نتيجة لعمليات تطوير صعبة وأبحاث وتقييمات 

أكدت فاعليتها وفائدتها. ولقد تلقت كنتيجة لذلك دعم واستحسان هيئة دستور األغذية )كوديكس( 

ومنظمة األغذية والزراعة باإلضافة إلى منظمة الصحة العاملية ومت إعالنه كنموذج عام “للطرق اجلديدة 

املتطورة”. كما مت اعتمــاده من قبل الكثير من احلكومات الوطنية باإلضافــة إلى بعض عناصره التي مت 

إدراجها ضمن أفضل أدلة ممارســة في العالم. وقام أيضاً جهاز أبو ظبــي للرقابة الغذائية بتطوير هذه 

الطريقة اجلديدة تلبية الحتياجات منشآت أبو ظبي.

الشكل رقم 2: خصائص الطريقة اجلديدة لنظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة في قطاع خدمات الغذاء.

دمج كل من نظام املمارسات الصحية اجليدة العام مع نظام حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة في نظام واحد إلدارة سالمة . 1

الغذاء.

جتميع اخملاطر املتشابهة ووسائل السيطرة عليها لتسهيل عملية تشغيل نظام حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة من قبل . 2

املنشآت الغذائية.  

استخدام أجهزة قياس حسية للحدود احلرجة اخلاصة مبمارسات الطهي والتبريد. 3

تزويد املنشآت باملعلومات الالزمة حول اخملاطر ومسبباتها من أجل تقليل مستوى املعرفة العلمية واألحكام املطلوبة من قبل . 4

املنشآت.

االســتفادة من الطرق التي تساعد في تقليل كمية الســجالت احملفوظة )ككتابة “املذكرات” على سبيل املثال أو استخدام . 5

سجالت مبسطة قائمة على ما يسمى “باإلدارة من خالل اإلستثناء”( 

 تتم عملية التحقق بشكل روتيني بواسطة املراجعة الذاتية ) أي أن تنفيذ النشاط يتم بشكل روتيني من قبل املدير املسئول . 6

وبشكل مؤقت بواسطة املوظفني الذين مت تكليفهم بتنفيذ مثل هذه املهام(

يرتكز إلى املبادئ لسبعة لنظام حتليل اخملاطر. 7

ملزيد من التفاصيل حول كيفية انســجام اخلطوات االثني عشر اخلاصة بطريقة التصنيع مع تطبيق مبادئ نظام حتليل اخملاطر وضبط 

النقاط احلرجة ميكن مراجعة امللحق 3.4

4.1.1 ماهي الحاجة إلى نظام إدارة سالمة الغذاء؟

بالرغم من التطور الكبير في مجال التكنولوجيا مازالت عملية إنتاج غذاء آمن وابتكار طرق حلفظ األطعمة بشكل أمن متثل مشكلة 

صحية عامة في جميع أنحاء العالم. فقد أوضحت بعض البيانات املتاحة أن معظم حاالت املرض ناجمة عن ســوء تداول األغذية في 

مرحلة ما من مراحل السلسلة الغذائية وأنه ميكن الوقاية من ذلك إذا توفرت لدينا اإلدارة املناسبة.

فقد مت اإلجماع على أن تطبيق نظام إدارة سالمة الغذاء املعتمد على نظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة هو أكثر الطرق الفعالة 

واملتفق عليها عاملياً حلماية الناس من األمراض التي تنقلها األغذية. وفي إطار دوره الرقابي، فإن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مسؤول 

عــن ضمان أن املمارســات الصناعية في مجال األغذية ينتج عنها غذاء آمن. واســتكماال جلهوده الرقابيــة املتواصلة من أجل تعزيز 

السالمة الغذائية فقد أصدر اجلهاز نظاما جديًدا )نظام رقم 6 لسنة 2010( الذي يتطلب توافر نظم إدارة السالمة الغذائية املعتمدة 

على نظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة في جميع املنشآت الغذائية في مختلف أنحاء اإلمارة.

وقــد مت اعتبار قطاع خدمات الغذاء ذو أولوية نظراً ألنه القطاع األكبر واألكثر تنوعــًا من بني كل الصناعات الغذائية األخرى باإلضافة 

إلى توثيقها لكل الصعوبات التي تواجه إدارة الســالمة الغذائية، وهيمنة املشروعات الصغيرة واالفتقار إلى اخلبرة التقنية ومشاكل 

اللغة وتوفر احلد األدنى من املوارد.

ومبوجب هذا الدليل ســيتم توفير إطار عام ملنشــآت متوين املواد الغذائية من أجل تطوير نظام فعال إلدارة السالمة الغذائية وبالتالي 

حتقيق نتائج جيدة لســالمة الغذاء والوفاء مبتطلبات جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. ومن أهم نتائج نظام إدارة سالمة الغذاء األخرى 

هي حتسني األداء العام للمنشآت الغذائية ككل وذلك من خالل توفير مناهج إدارية صارمة وموحدة وجديدة. 

2.1 المجال

هذا الدليل هو واحد من سلسلة وثائق أدلة املمارسة والتي مت تصميمها لدعم املنشآت في تطبيق نظام إدارة سالمة األغذية املعتمد 

على نظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة )شكل رقم 3).

شكل رقم 3 يوضح التطور الذي حدث في نظام إدارة السالمة الغذائية املعتمد على نظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة.

أدلة	املمارسة	)من	1	إلى	8( 

مقاولوا اخلدمات الغذائية. 1

الفنادق . 2

سالسل املطاعم العاملية . 3

سالسل املطاعم احمللية  . 4

املدارس واملستشفيات  . 5

املطابخ الشعبية . 6

مساكن العمال وأماكن عملهم. 7

املنشآت الغذائية الصغيرة . 8

اجمللد رقم 1

اجمللد رقم 2

اجمللد رقم 3

اجمللد رقم 4

اجمللد رقم 5

اجمللد رقم 6

اجمللد رقم 7

اجمللد رقم 8

ينقسم دليل املمارسة إلى أربعة أجزاء، يقدم اجلزء األول إطارا عاما يوضح كيفية تطوير وتصميم إجراءات التشغيل التي ستقود نظام 

إدارة ســالمة الغذاء، ويتبعه اجلزء الثاني الذي يقدم شرح ملتطلبات النظام بالتسلسل، ويليه اجلزء الثالث والذي يحدد كيفية احلصول 

على موافقة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية على النظام، بينما يقدم اجلزء الرابع ملحقا للوثائق التكميلية.

1.2.1 قطاع الفنادق

ميكن وصف الفندق كمؤسسة تقوم بخدمات تقدمي الغذاء في املقام األول للعمالء املقيمني وتزودهم بالغذاء والشراب وفقا لطلباتهم. 

وميكن أن تكون خدمات تقدمي الغذاء على مدار 24 ساعة مع مستويات مختلفة خالل ساعات الليل.

وتتضمن عملية تقدمي الغذاء والشــراب فــي العديد من الفنادق وصفات معقدة وقوائم غذاء كبيرة والتي ميكن ان تتغير باســتمرار. 
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وينقســم هيكل املطابخ عادة إلى مناطق تخصصيــة منفصلة عن بعضها البعض مثل املطبخ الرئيســي )لطبخ وتقدمي األطباق 

الســاخنة(، وقســم حفظ اللحوم )للطبخ البارد وجتهيز مكونات الطعام( وقســم املعجنات )إلعداد املعجنات واحللويات واخملبوزات أو 

منتجات اخملابز(. وميكن أن تنقســم بعض هذه املناطق إلى أقسام اخرى من أجل جتهيز املواد األساسية كاللحوم واالسماك واخلضروات 

والفاكهة والسلطات واخملبوزات أو منتجات اخملابز.

تغطي الفنادق األصغر نفس العمليات األساســية ولكن على نطاق أصغر مع تخصصية أقل. ولكن األهم في جميع املطابخ بجميع 

املساحات أن يكون هناك تنظيم مخطط لإلنتاج والذي يشمل اإلجراءات القياسية والروتينية.

وينبغي أن يكون في جميع املطابخ شخص تؤول إليه املسئولية والذي يشار إلية عادة بالطاهي )أو رئيس الطهاة أو الطاهي التنفيذي، 

الخ..(. ويكون هذا الشــخص هو رئيس قســم املطابخ وتكون له مسئوليات كبيرة مبا في ذلك الصحة والسالمة والتحكم في اجلودة 

وإدارة املوظفني وإدارة الوقت واملواد اخملزنة سريعة التلف وغير سريعة التلف وعملية الشراء والصيانة ومكافحة اآلفات وسالمة الغذاء. 

شكل 4 منوذج ملطبخ في فندق

3.1  وثائق ذات صلة 

البد من توافر التشريعات التالية اخلاصة بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية في املنشآت الغذائية كمرجع عند تطوير نظام إدارة سالمة 

الغذاء، وباألخص دليل املمارســة اخلاص بصحة الغذاء لقطاع اخلدمات الغذائية، وميكن احلصول على نســخ من تلك التشريعات من 

خالل املوقع اإللكتروني اخلاص جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية 

الالئحة رقم )1( لسنة 2008 جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، بشأن التعريف باخملالفات اخلاصة باألغذية وتداولها أ. 

قانون الغذاء رقم )2( لسنة 2008 جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. ب. 

الالئحة رقم )4( لسنة 2011 اجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بشأن بتتبع واسترداد األغذية. ج. 

الالئحة رقم )6( لسنة 2010 جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بشأن صحة الغذاء خالل مراحل السلسة الغذائية. د. 

دليل املمارســة رقم )6( لعام 2011 جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بشأن نظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة لصناعة ه. 

املواد الغذائية.

دليل املمارسة رقم )13( لعام 2012 جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بشأن صحة الغذاء لقطاع خدمات الغذاء.و. 

4.1 التعريفات 

في هذا الدليل ينبغي تطبيق املصطلحات والعبارات التالية واخلاصة بالنظام رقم 2 لسنة 2008 ما لم يشير النص إلى خالف ذلك:

وهي أنشطة تقدمي الطعام واملشروبات وتقدمي وجبات كاملة ومشروبات صاحلة لالستهالك الفوري اخلدمات الغذائية
سواء كان ذلك في املطاعم الشعبية أو مطاعم اخلدمات الذاتية أو مطاعم الوجبات السريعة 

وسواء كانت حتتوي على أماكن للجلوس دائمة أو مؤقتة أو بدون مقاعد.

وهو نظام إدارة اخملاطر الذي يتحكم في جميع اخملاطر احملددة التشغيلية والعامة وذلك بإتباع املبادئ نظام إدارة سالمة الغذاء
السبعة لنظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة ونظام املمارسة الصحية اجليدة كما هو مبني 

في هيئة دستور األغذية )الكوديكس(.

نظام حتليل اخملاطر وضبط 
النقاط احلرجة

وهو منهج منتظم لتحديد وتقييم وضبط اخملاطر املتعلقة بسالمة الغذاء اعتمادا على املبادئ 
السبعة التي مت وصفها من قبل هيئة دستور األغذية )الكوديكس(.

املمارسات الصحية 
اجليدة

الغذائية،  الغذاء واملتصلة مبعظم املنشآت  التي تهدد سالمة  العامة  وهي نظام ضبط األخطار 
كما مت وصفها من قبل هيئة دستور األغذية )الكوديكس(.
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5.1 وثائق وسجالت نظام إدارة سالمة األغذية: أسلوب العرض

يتوجب على املطابخ الشعبية توثيق نظامهم والذي يوضح جميع اإلجراءات املستخدمة ضمن نطاق عملهم بغرض ضمان أنه قد متت 

معاجلة جميع مشــاكل ســالمة األغذية. بينما يغطي نظام إدارة سالمة الغذاء باملطابخ الشعبية مهام أخرى خارج نطاق متطلبات 

جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية فإن هذه )املهام( لن تخضع لعمليات تدقيق لكطابفتها ملتطلبات اجلهاز.

يجب إدراك أن كالً من املصطلحني »توثيق« و »حفظ السجالت« متثالن قسمان مختلفان متاماً وذلك في سياق النصوص اخلاصة بنظام 

إدارة سالمة الغذاء, فنظام حفظ السجالت املنصوص عليه في نظام إدارة سالمة الغذاء يؤكد على ما يحدث فعلياً يوما بيوم ويقدم 

دليال على هــذه األحداث كالتدقيق الداخلي مثالً او الفحوصــات اخلاصة بدرجات احلرارة. إن التوثيق املذكور في نظام إدارة الســالمة 

الغذائية ميثل قاعدة أدلة لنظام حتليل اخملاطر ونقط الضبط احلرجة كاإلجراءات والوثائق املســاندة اخلاصة بجميع املمارسات املتعلقة 

بالسالمة الغذائية في املنشآت الغذائية.

1.5.1 أدلة نظام إدارة سالمة الغذاء

جهــاز أبو ظبي للرقابة الغذائية ال يقــدم وال يقرر الطرق اخلاصة لتطوير الوثائق والســجالت اخلاصة املتعلقة بالســالمة الغذائية 

واإلحتفاظ بها. ميكن للمنشآت أن تعرض وتقرر أي مناذج مقترحة لنظام إدارة سالمة الغذاء باي طريقة تراها مفيدة طاملا أنها تشتمل 

على كافة املكونات املطلوبة )انظر قســم 1.4, منوذج 7( والتي ميكن التعرف عليها بســهولة ألغراض املراجعة اخلاصة بجهاز أبو ظبي 

للرقابة الغذائية.

ومع ذلك, تختار معظم الفنادق في أبو ظبي تقدمي دليل )كتيب( إدارة ســالمة األغذية الذي يعمل كدليل أو مؤشر لنظام إدارة سالمة 

األغذيــة بالكامل. من الضروري إدراك أن هذا الكتيب ال يحل محل احلاجة إلى وثائق وســجالت إدارة ســالمة األغذية املطلوبة في أي 

مطبخ. علي سبيل املثال, قد يوجد كتيب خاص بالشركة أو املنشأة إلدارة سالمة االغذية متصل بعدد من كتيبات إدارة سالمة االغذية 

للمطابخ األصغر )كتيب واحد في كل مطبخ(. باإلضافة الي ذلك, يجب وضع طريقة حلفظ كل الســجالت التي مت إيجادها للتأكد من 

أنه يسهل الوصول اليها من أجل التحليل واملراجعة الداخلية و عمليات التدقيق وما إلى ذلك.

التنسيق والتصميم:

إن الغرض األساســي من هذه الوثائق والســجالت هو توجيه املوظفني، ولتلبية هذا الغرض البد أن يتوفر في هذه الوثائق والســجالت 

مايلي:

أن تكون مناسبة للغرض املقصودأ. 

سهلة الفهمب. 

موجزةج. 

ولتحقيق ذلك يجب أخذ املبادئ العامة التالية بعني االعتبار:

ينبغي استخدام اجلداول والرسوم البيانية واألشكال األخرى من التعليمات التي يسهل فهمها بقدر اإلمكان.أ. 

جتميع اجملاالت املتشابهة معاً بدالً من تشتيت املراجع.ب. 

ترتيب املصادر املتقاطعة بدقة وشمولية وخاصة في الوثائق أو السجالت.ج. 

حتديد الوثائق أو السجالت املسجلة عن طريق العنوان أو الشكل أو رقم املستند، وتتم االشارة اليها كلما مت االقتباس منها.د. 

يجب تسمية )ورمبا ترقيم( األوراق البيانية واجلداول وقوائم املراجعة لتسهيل عملية الرجوع إليها.ه. 

لتسهيل التعديالت, يجب أن ينطوي كتيب إدارة سالمة األغذية على ما يلي:

ُمعد على شكل وثائق منفصلة.أ. 

يوفر نظام ترقيم كافي لتحديد كل صفحة وعدد الصفحات في كل قســم )على ســبيل املثال الصفحة 1 من 23( وتاريخ ب. 

اإلصدار.

ج. يتضمن جدول للمحتويات.ج. 

يجب وضع عالمات )تبويب( لألقســام والفصول الكبيرة لتســهيل الرجوع إليها. إن كتيب إدارة سالمة األغذية املُعد جيداً يخدم كل 

األطراف, ويسهل االستخدام علي كل من املوظفني واملدققني.

نظرا إلى أن جوهر نظام إدارة ســالمة األغذية هو الســعي للتطوير, فــال يوجد كتيب نهائي لنظام إدارة ســالمة األغذية بل ويجب 

مراجعته وحتديثه باستمرار.

2.5.1 مراقبة السجالت والوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة الغذاء

يجب حتديث نظام إدارة ســالمة األغذية بإســتمرار. وينبغي وضع اإلجراءات التي حتدد طرق إضافة وتعديل وحذف الوثائق وطرق حفظ 

السجالت باإلضافة إلي املوافقة علي إصدارها.

كلما اتســعت األعمال التجارية, زادت العمليات واإلجراءات الالزمة للتحكم في الوثائق والســجالت املتصلة بسالمة الغذاء. ومبا أن 

معظم املطابخ الشعبية لديها بالفعل “إجراءات مراقبة الوثائق” )ألغراض تأكيد اجلودة( بالتالي فإن هذا العنصر من نظام إدارة سالمة 

األغذية سيكون إجراءا روتينيا.

لن يقوم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مبراجعة إجراءات »مراقبة الوثائق«. 

 

3.5.1 الشروع في عمل نظام جديد إلدارة سالمة األغذية أو تغيير نظام آخر موجود بالفعل

يكون للعديد من الفنادق نظام إلدارة سالمة األغذية قبل صدور هذا الدليل. ولذلك يتوجب على تلك املطابخ الشعبية دراسة متطلبات 

هذا الدليل ومن ثم اإلقرار إما بحاجتها إلى وضع دليل جديد لنظام إدارة سالمة األغذية أو تعديل الدليل احلالي املتوفر لديها. وفي كلتا 

احلالتني فإن التطبيق التدريجي البد أن يتم التخطيط له وتوثيقه ومناقشته إذا لزم األمر مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية.

وعندما يتم كتابة وتطبيق جميع مكونات دليل نظام إدارة سالمة األغذية في الفنادق )كما هو مبني في هذا الدليل(، يتسنى للفندق 

عندهــا تقدمي طلب إلى فريــق تدقيق نظام حتليل اخملاطر بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية للحصــول على املواقفة على النظام )انظر 

القسم 3(. يجب تشجيع الفنادق على التواصل املستمر مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية خالل عملية التطوير للتأكد من أنه يتم 

إتباع افضل املمارسات، ويجب دعوة كافة اجلهات املعنية حلضور ورشات العمل والتدريب ذات الصلة وعلى فترات منتظمة.
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الجزء الثاني: محتويات الدليل

1.2 الفندق

1.1.2 تشغيل الفندق

لتقييم نظام إدارة سالمة األغذية لفندق يشترط جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية توافر “صورة” كاملة عن النظام.

فيما يتعلق في شــروط سالمة األغذية يجب أن يكون املطبخ هو الوحدة التشغيلية. ميكن أن يشمل املطابخ الشعبية على مطابخ 

متعددة في أكثر من موقع. ميكن أن يكون ذلك عملية تنظيمية معقدة ومن املستحسن استخدام مخطط انسيابي أو رسم بياني .

2.1.2 مباني الغذاء: الهيكل والمرافق والمعدات الكبيرة 

لتقييم نظام إدارة سالمة األغذية لفندق يشترط جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية توافر “صورة” كاملة عن النظام.

فيما يتعلق في شروط سالمة األغذية يجب أن يكون املطبخ هو الوحدة التشغيلية. ميكن أن يشمل الفندق على مطابخ متعددة في 

أكثر من موقع. ميكن أن يكون ذلك عملية تنظيمية معقدة ومن املستحســن اســتخدام مخطط انسيابي أو رسم بياني لشرح ذلك 

كما هو مبني في الشكل 5.

الشكل 5 مخطط انسيابي لتوضيح مثال عن الهيكل التشغيلي في الفندق

2.2 األدوار والمسئوليات

يطلق جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لقب “مشــغل املنشأة الغذائية” على الشخص املسئول عن سالمة األغذية التي تقدم للزبائن 

)نظام رقم 6 ، املادة رقم 3(. ويكون هذا الشخص في الغالب هو املالك أو الشخص الذي تئول إليه املسئولية في حالة غياب املالك عن 

العمليات اليومية. في حني أنه ميكن للمالك العمل كذلك في املنشــأة واإلشراف على املطبخ )يشار إليه باسم املدير املالك(، وكذلك 

فانه من املعتاد أن تقوم معظم املنشآت بتوفير عدد كافي من العاملني لتوزيع مسئولية العمل بينهم على أساس يومي. 

تتمثل اخلطوة األولى إلنشــاء نظام إدارة الســالمة الغذائية في حتديد ادوار ومســئوليات جميع العاملني املعنيني. وهذا مهم خاصة 

في عملية املسائلة )على ســبيل املثال في حالة تفشي األمراض التي تنقلها األغذية أو شكاوي العمالء أو التدقيق اخلارجي( وكذلك 

لضمان تنفيذ األنشطة التشغيلية بطريقة فعالة وآمنة.

1.2.2 المسئوليات داخل المطبخ

يشــكل املطبخ احللقة األهم في أي منشــأة خدمات غذائية. ويوجد في كل مطبخ شخص مســئول عن إعداد الطعام. ويكون هذا 

الشخص الذي يطلق عليه عادًة إسم »رئيس الطهاة« مسئوال بشكل أساسي عن كافة جوانب اإلنتاج اليومي في املطبخ مبا في ذلك 

سالمة األغذية. أما من وجهة نظر نظام إدارة سالمة األغذية فيطلق على هذا الشخص اسم »مدير سالمة األغذية باملطبخ«. ولكن 

»اإلســم« ليس هو األهم من وجهة نظر نظام إدارة الســالمة الغذائية، ولكن املهم هو حتديد الشخص املسئول عن سالمة األغذية 

والذي يقوم بتفويض املسؤولية إلى غيره عند عدم تواجده في املنشأة الغذائية أو عند انشغاله. 

2.2.2 المسئوليات خارج المطبخ

الفنادق لها هياكل تنظيمية معقدة نســبيا باملقارنة مع العديد من منشــآت اخلدمات الغذائية. حيث تتوزع املســؤولية عن سالمة 

األغذية خارج املطبخ / املطابخ في املطابخ الشــعبية ضمن املهام اإلدارية لألقســام: كقسم املشــتريات والصيانة والنقل والعقود 

ومراقبة اخملزون والتخزين. كما ميكن أن يتم توظيف »مدير رقابة صحية« واحد أو أكثر حتى يقوم باملساعدة في الرقابة الغذائية.

3.2.2 توثيق األدوار والمسئوليات

البد من توضيح أدوار ومســئوليات األشخاص املشاركني في صنع القرار املتعلق بسالمة األغذية في املطابخ الشعبية بطريقة دقيقة 

وسليمة. وقد يكون الهيكل التنظيمي مفيدا في هذا اخلصوص.

وبشكل خاص، يجب حتديد مدير سالمة األغذية في كل مطبخ. وهذا يشمل الشخص أو األشخاص الذين يتشاركون هذه املسئولية 

)على سبيل املثال خالل أيام اإلجازات والعطالت(.

يجب أن يكون لكل من األشخاص الذين يدرج أسمائهم في الهيكل دور خاص بهم في سالمة األغذية والذي يتم توضيحه في الوصف 

الوظيفي اخلاص بهم. ويجب أن يتم إما )1( نســخ وإضافة هذا اجلزء من الوصف الوظيفي إلى دليل نظام إدارة الســالمة الغذائية أو 

(2( توثيقه في دليل نظام إدارة الســالمة الغذائية مع حتديد املوقع في وثائق املطابخ الشــعبية األخرى كسجالت املوارد البشرية على 

ســبيل املثال. والبد من حتديد مدير سالمة األغذية في كل مطبخ )الشخص املسئول عن إنتاج الغذاء(. كما ينبغي حتديد الشخص أو 

األشــخاص الذين يتولون املسئولية نيابة عن املدير في حالة غيابه عن العمل. كما يجب حتديد هيكل فريق نظام حتليل اخملاطر وضبط 

النقاط احلرجة HACCP من أجل حتديد التسلسل الهرمي للقرارات التي يتم إتخاذها فيما يتعلق بسالمة األغذية.

ومن املهم كذلك حفظ ســجالت عن جميع قضايا ســالمة األغذية التي تتم مناقشتها في اجتماعات الشركة )الفندق( مبا في ذلك 

.HACCP االجتماعات اخلاصة بنظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة
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3.2 اإلجراءات التعاقدية

في حال قام املطابخ الشــعبية بإعداد الطعام ألي “مناسبات خاصة” خارجية، فالبد من توثيق املعلومات التعاقدية اخلاصة بذلك في 

دليل نظام إدارة ســالمة األغذية. ويشمل ذلك الطعام الذي يتم إعداده للعمالء في املنازل أو قاعات الزفاف أو املطابخ املؤقتة وغيرها. 

ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على القسم رقم 16-2.

4.2 ممارسات سالمة الغذاء

ترتكز متطلبات نظام إدارة الســالمة الغذائية وكما في مختلف أنظمة تأكيد اجلودة على اإلجراءات املكتوبة )التوثيق(. ولكن يحتاج 

نظام إدارة الســالمة الغذائية فقط إلى توثيق األنشطة املتعلقة بالســالمة الغذائية. ويتضمن ذلك األنشطة التي تتعلق بالتعامل 

املباشــر مع املواد الغذائية )انظر القسم 2-5.املمارســات املتعلقة باملطبخ( وكذلك األنشطة التي تساهم بطريقة غير مباشرة في 

سالمة املواد الغذائية املدرجة لقائمة الطعام التي تقدم في املطابخ الشعبية )انظر القسم 2-6. ممارسات اإلدارة( كالشراء والتدريب. 

ولتحديد األنشــطة التــي يجب توثيقها، ينبغي على املدير التوصل إلى أجوبة عن األســئلة التالية والتي ترتبط باجلوانب اخلمســة 

األساسية اخلاصة بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لتحقيق السالمة الغذائية )أنظر الشكل 6(:

كيف ميكنك التأكد من أن الطعام قد مت طهيه بطريقة سليمة؟أ. 

كيف ميكنك التأكد أن الطعام قد مت تبريده بشكل سليم وأمن؟ب. 

كيف ميكنك منع التلوث التبادلي؟ج. 

كيف ميكنك التأكد من نظافة املباني واملرفقات التي يتم فيها اعداد وتداول الطعام في املطابخ الشعبية؟د. 

كيف ميكنك إدارة هذه املمارسات؟ه. 

باإلضافة إلى املمارسات املوثقة, فإن هناك سجالت مناسبة أخرى تكون مطلوبة إلثبات أن املمارسات متبعة بكفاءة، وأنه يتم التعامل 

مع االنحرافات بشكل سريع ومناسب.

يوضح الشكل 6 اجلوانب اخلمسة الرئيسية اخلاصة بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لتحقيق سالمة الغذاء

وباختصار، اذا توفر في املنشاة الغذائية )املطابخ الشعبية( : )1( املمارسات السليمة املوثقة جلميع األنشطة ذات الصلة و )2( السجالت 

الالزمة إلثبات إدارتها في جميع األوقات- فأنه بذلك ميتلك دليل على امتالكه نظام فعال إلدارة سالمة األغذية.

1.4.2 قوائم الطعام

إن النقطة االساسية لتطوير وتوثيق ممارسات سالمة األغذية في أي منشأة خدمات غذائية هي املواد الغذائية التي يتم حتضيرها في 

املطبخ. لذا فإن القائمة )القوائم( تشكل جزءا مهما من نظام إدارة سالمة األغذية ويجب إدراجها في دليل نظام إدارة سالمة األغذية 

وحتديثها لدى الطلب.

2.4.2 متطلبات التوثيق: ممارسات التشغيل اآلمنة

إن ممارســات التشــغيل اآلمنة هي عبارة عن مجموعة من التعليمات التي توضح  بالتفصيل جميع اخلطوات ذات الصلة التي ينبغي 

اتباعها إلكمال املهمة بنجاح. ميكن إستخدام ممارسات التشغيل اآلمنة كجزء من البرنامج التدريبي وتوفير األدلة للتدقيق أو التفتيش 

وميكن أيضا إستخدامها في إعداد دفاع قانوني, إذا لزم األمر. 

كيف يمكنك كتابة ممارسات التشغيل اآلمنة

إن الهدف من ممارسات التشغيل اآلمنة هو توثيق “ تعليمات وخطوات العمل« الواجب تنفيذها في املنشأة الغذائية لضمان استمرارية 

متاثل وتشابه تلك اخلطوات دائما. وفي الواقع ال توجد طريقة محددة لكتابة أو تصميم أو تنسيق ممارسات التشغيل اآلمنة ولكن يجب 

إتباع املبادئ العامة التالية:

يجب كتابة ممارســات التشغيل اآلمنة خطوة بخطوة وبطريقة ســهلة القراءة. وينبغي استخدام الصور املوضحة بأقصى أ. 

قدر ممكن مراعاًة لتعدد جنســيات العمال في أبو ظبي ونظراً الحتمال لوجود مشاكل في اإلملام الصحيح بالقراءة والكتابة 

لدى بعضهم.

يجب أن تؤكد ممارســات التشغيل اآلمنة املثالية على أن الشخص ذو اخلبرة احملدودة بالعمل أو املعرفة احملدودة به، ميكنه اتباع ب. 

تلك اخلطوات حتت اشراف من ميتلك اخلبرة والدراية واملعرفة الكافية.

يجب اعداد وتطوير ممارســات التشغيل اآلمنة بالتنســيق مع املوظفني الذين يقومون باســتخدامها، كالطهاة بخصوص ج. 

ممارسات التشغيل اآلمنة اخلاصة بالطبخ.

يجب التأكد من واختبار التقيد مبمارســات التشــغيل اآلمنة من قبل املوظفني الواجب عليهم استخدامها بشكل سليم د. 

ومن دون وجود إشراف.

اذا لم تعد و تكتب ممارســات التشغيل اآلمنة بشكل سليم فان التقيد بها لن يكون مفيدا، وكذلك لن تفيد أي من ممارسات ه. 

التشغيل اآلمنة املكتوبة بشكل جيد في حال لم يتم إتباعها بشكل سليم لذلك فإن استخدام ممارسات التشغيل اآلمنة 

يحتاج إلى مراجعة وإعادة تنفيذ من قبل اإلدارة ويفضل أن يتم ذلك من خالل اإلشراف املباشر )انظر قسم التدريب2.12).

كم عدد ممارسات التشغيل اآلمنة المطلوبة؟

إن ممارســات التشــغيل اآلمنة مطلوبة جلميع اإلجراءات التي تتضمن خفض أو تقليص نسبة مســببات اخملاطر املتعلقة بالسالمة 

الغذائية، على سبيل املثال:

يحتاج متعهد تقدمي الطعام النموذجي مع قائمة طعام متنوعة ملا يقرب من 40 إجراء تشــغيل قياســي ككل مبا في ذلك أ. 

برنامج املمارسات الصحية اجليدة  GHP ونظام حتليل اخملاطر وضبط النقاط احلرجة HACCP واإلدارة.

أما بالنســبة للمنشآت الصغيرة ذات قائمة الطعام البســيطة فتحتاج إلى عدد إجراءات أقل )قد يتطلب املقهى الصغير ب. 

الذي يقدم املأكوالت الباردة إلى ما يقرب من 20 إجراء(.

التلوث التبادلي الطبخ التنظيف التبريد الرقابة اإلدارية

 اإلدارة التداول السليم لألغذية

انتاج أغذية سليمة
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أين يمكن االحتفاظ بممارسات التشغيل اآلمنة؟

يجب االحتفاظ مبمارســات التشغيل اآلمنة في مكان االستخدام، فعلة سبيل املثال من الواضح أن ممارسات املطبخ سيتم اإلحتفاظ 

بها في املطبخ أما بالنسبة للممارسات األخرى فيتم اختيار املوقع املالئم لها بالرجوع إلى إالهيكل االدراي باملطابخ الشعبية. 

ممارسات التشغيل اآلمنة الخاصة بالبيانات التقنية 

ايجاد وتطوير ممارســات التشــغيل اآلمنة لتعكس األنشطة الفعلية داخل املنشــأة والتي هدفها حتقيق سالمة األغذية، أصبح من 

الضروري توفير أدلة لدعم هذا اإلجراءات املوثقة والتي ميكن أن تشمل ما يلي:

املراجع اخلاصة بأفضل املمارسات الصناعية أو األبحاث العلمية املنشورة.أ. 

التحقق من صحة البيانات للتأكد من أن اإلجراءات تتفق مع الشروط القانونية.ب. 

وبذلك يتطلب تطوير ممارسات التشــغيل اآلمنة معرفة خاصة بالتشريعات وأفضل املمارسات الصناعية وسالمة األغذية. يوجد في 

معظم الفنادق شــخص معني تتضمن مسؤوليته توفير الدعم في هذه اجملاالت )على سبيل املثال مدير النظافة الصحية(. من املهم 

أن يبقى هذا الشخص على اطالع بكل املستجدات املتعلقة ويتم تشجيعه على اإلشتراك في األنشطة املتكررة للجهات املعنية في 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وخاصة فريق مجموعة العمل اخلاصة بنظام HACCP  ملدراءمسؤولي( صحة الغذاء.

شكل 7 مثال عن ممارسات التشغيل اآلمنة جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للمنشآت الصغيرة.

الكفاءة في تطبيق ممارسات التشغيل اآلمنة 

البد أن يتم تطوير ممارســات التشغيل اآلمنة بإتباع تدريب معني للتأكد من أن املوظفني مؤهلني مبا يكفي لتحقيق سالمة األغذية في 

أنشطة السالمة الغذائية املشتركني بها، كما يجب فحص الكفاءة بني فترة وآخرى من خالل البرنامج التدريبي.

 إن التركيز على التدريب الداخلي اخلاص مبمارســات التشــغيل اآلمنة يؤكد للفندق بأن هذه اإلجــراءات مالئمة وأنه يتم إتباعها. إن 

التدريب الداخلي هو كذلك طريقة فعالة من حيث التكلفة لضمان سالمة الغذاء.

3.4.2 متطلبات حفظ السجالت

إن حفظ الســجالت في نظام إدارة سالمة األغذية يرتبط مبراقبة ممارسات التشغيل اآلمنة اخلاصة بسالمة األغذية. وكما مت توضحيه 

في املقدمة فإن مستوى املراقبة يعتمد على نسبة اخملاطر. يجب مراقبة هذه املمارسات التي مت تصنيفها على أنها “حرجة” في جميع 

األوقات. 

ولكن على الرغم من ذلك  فإن شــرط “تسجيل” أنه قد مت تنفيذ عملية املراقبة يعتمد على التطبيق الفعلي )انظر القسم رقم 4.5). 

ويستند الشرط الرئيسي اخلاص بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لصناعة األغذية على ما يسمى “تقارير االستثناءات”، وهذا يعني أنه 

يجب كتابة تقرير عن أي إنحرافات حتدث مع شرح الطريقة التي متت بها معاجلة هذه املشكلة )أي اإلجراءات التصحيحية(. وهذا يعتبر 

أهم جانب في حفظ سجالت نظام حتليل اخملاطر وهو لألسف اجلانب األقل فهما وإتباعا في املمارسة.

5.2 الممارسات المتعلقة بالمطبخ: وثائق وسجالت الممارسات الصحية الجيدة 

ســتختلف العناصر التي يجب أن يتضمنها برنامج املمارســات الصحية اجليدة ولكن من املؤكد أنها ستشمل النظافة الشخصية 

وممارســات املطبخ والتنظيف والصيانة والتحكــم في امللوثات الكيميائية والفيزيائية وغيرها. كما يجب إرفاق كل نشــاط من هذه 

األنشــطة مبمارسات التشغيل اآلمنة اجليدة وباملصادر املوثوقة. والبد من إرفاق نسخ عن جميع املستندات في دليل نظام إدارة سالمة 

األغذية ولكن من الضروري إدراج ممارسات التشغيل اآلمنة في جزء التشغيل املتعلق باستخدامه.

وباختصار، البد من اتباع العناصر الثالثة اآلتية:

1.5.2  إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالممارسات الصحية الجيدة

	 تفاصيل عن كيفية تنفيذ العملية بشــكل آمن في مطبخ معني. وهذا يتطلب حساب خطوة بخطوة جلميع أجزاء العملية 	

التي تتعلق بسالمة األغذية.

	 صور أو رسوم بيانية إلظهار اخلطوات املهمة بطريقة واضحة حتى يقوم املوظفون بإتباعها.	

2.5.2  وثائق الدعم التقنية الخاصة بالممارسات الصحية الجيدة 

	 بيانات التحقق في حال كانت ذات صلة. على سبيل املثال املعلومات الفنية إلظهار كفاءة إجراءات التنظيف.	

3.5.2 متطلبات حفظ السجالت الخاصة بالممارسات الصحية الجيدة

	 البد من تسجيل دليل التحكم اخلاص باملمارسات الصحية اجليدة بشكل يومي )ما لم تتم اإلشارة إلى خطورة ذلك( باإلضافة 	

إلى تسجيل أي إنحرافات حتدث عالوة عن تسجيل الطريقة التي متت بها معاجلة املشكلة )أي اإلجراءات التصحيحية(.

6.2 ممارسات المطبخ: الوثائق والسجالت الخاصة بنظام تحليل المخاطر وظبط النقاط الحرجة 
 HACCP

يقصد بنظام حتليل اخملاطر وضط النقاط احلرجة HACCP هو أن بعض املمارســات املتعلقة بالسالمة الغذائية يتم حتديدها على أنها 

حرجــة وأنها تتطلب مراقبة وحتكم في جميع األوقــات. وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من البيانــات التقنية اإلضافية للوصول إلى 

التقييم الصحيح للحالة احلرجة والضوابط الصحيحة واإلجراءات التصحيحية العملية. وباختصار البد من توفير الوثائق التالية:

1.6.2 إجراءات التشغيل القياسية

	 تفاصيل حول كيفية إجراء العملية بشكل آمن في مطبخ معني )أي حساب خطوة بخطوة جلميع أجزاء العملية التي تتعلق 	

بسالمة الغذاء(.
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	 تفاصيل حول إجراءات املراقبة.	

	 صور إلظهار اخلطوات احلرجة بطريقة صحيحة حتى يقوم املوظفون بإتباعها.	

2.6.2 وثائق الدعم الفني

	 ملخص فني، خاصة ذلك الذي يتعلق بكل إجراء تشــغيل قياســي لنظام حتليل اخملاطر، مبا في ذلك شرح كل القرارات التي 	

مت اتخاذها واإلجراءات التصحيحية. وهذا ميكن توثيقه بأي طريقة ولكن يفضل اســتخدام “رسم بياني لنظام حتليل اخملاطر” 

لتحقيق هذا الغرض )انظر منوذج 6) 

	 دليل التحقيق في موقع العمل )على ســبيل املثال األدلة على أن احلدود احلرجة مت حتقيقها أثناء املمارســة( كما هو مبني في 	

القسم 11.2.

3.6.2 مثال 1: إجراءات التشغيل القياسية لنظام تحليل المخاطر وظبط النقاط الحرجة HACCP الالزمة إلعداد الدجاج 

بالكاري

تعتمد متطلبات توثيق نظام حتليل اخملاطر، وضط النقاط احلرجة 
HACCP على قائمة الطعام اخلاصة باملنشأة الغذائية ومنتجاتها 
القياسية  التشغيل  إجراءات  عن  ملخص  يلي  وفيما  وعملياتها. 
به  اإلحتفاظ  يتم  فهو  بالكاري.  الرز  إلعداد  الزمة  تكون  قد  التي 

ساخنا ومن ثم تقدميه.

الشكل 8 إجراءات التشغيل القياسية النموذجية الالزمة إلعداد الدجاج بالكاري مع األرز

متطلبات	توثيق	نظام	إدارة	سالمة	الغذاء	نوع	الطعام	

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية للطهي )مخصصة للدواجن(دجاج

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية لطهي الصلصاتكاري

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية إلعداد الطعام الباردسلطة

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية لإلحتفاظ بالطعام الساخنأرز

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية لإلحتفاظ بالطعام الساخنكاري

4.6.2 مثال2: إجراءات التشغيل القياسية لنظام تحليل المخاطر الالزمة إلعداد سلطة الجمبري

 HACCP احلرجة  النقاط  وضط  اخملاطر  حتليل  نظام  توثيق  متطلبات  تعتمد 
على قائمة املنشآت الغذائية  ومنتجاتها وعملياتها. وفيما يلي ملخص عن 

إجراءات التشغيل القياسية التي قد تكون مطلوبة إلعداد سلطة اجلمبري.

الشكل 9 إجراءات التشغيل القياسية النموذجية الالزمة إلعداد سلطة اجلمبري.

متطلبات	توثيق		نظام	إدارة	سالمة	الغذاءنوع	الطعام	

دعم األدلة الفنية إجراءات التشغيل القياسية  للطهي )مخصصة للجمبري(جمبري

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية للتبريدتبريد الطعام الساخن

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية للتخزين البارداجلمبري والسلطة

دعم األدلة الفنيةإجراءات التشغيل القياسية للغسلغسل السلطة

HACCP 5.6.2 متطلبات حفظ السجالت لنظام تحليل المخاطر وظبط النقاط الحرجة

إن مراقبة املمارسات احلرجة هو جزء أساسي من نظام حتليل اخملاطر وضط النقاط احلرجة HACCP وينبغي أن يتم ذلك بصفة مستمرة. 
لذلك ينبغي أن يتم التركيز على االنحرافات واإلجراءات التصحيحية في عملية حفظ السجالت. كما ميكن للخطوات العامة )كما 
هو موضح في الرسوم البيانية لنظام حتليل اخملاطر وضط النقاط احلرجة HACCP( أن تكون حملة عامة مفيدة، فمن الضروري ذكر كل 

حادثة بالتفصيل إلثبات الرقابة الفعالة على سالمة األغذية.

7.2 الممارسات اإلدارية: الوثائق والسجالت

تتنوع تفاصيل كيفية إدارة سالمة األغذية في الفنادق بحسب طريقة تنظيمها. ومع ذلك ميكن حتديد عدد من األنشطة العامة، والتي 
تشمل ما يلي: الشراء والتسليم والنقل ومراقبة اخملزون وتعليمه والسيطرة على اخملاطر الفيزيائية والكيميائية واملعايرة والتدريب 

والصالحية والتحقق.

ينبغي أن يحدد نظام إدارة سالمة الغذاء أنشطة اإلدارة ذات الصلة بطعام معني وضمان توثيق اإلجراءات وتطبيق نظام حفظ السجالت 
وحتقيق فعاليته بشكل منتظم.

وباختصار، يلزم توفر املتطلبات الثالثة التالية:

1.7.2 إجراءات التشغيل القياسية 

	 تفاصيل عن كيفية إدارة النشــاط في املطابخ الشــعبية. ينبغي أن يتم ذلك خطوة بخطوة في جميع أجزاء العملية التي 	

تتعلق بسالمة األغذية.

	 تفاصيل إجراءات الرقابة الداخلية لضمان االلتزام )أي التدقيق(.	
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2.7.2 الوثائق الداعمة

	 تفاصيل عن أي متطلبات محددة جلهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية )على سبيل املثال التدريب األساسي على سالمة األغذية( 	

والبيانات العلمية )على سبيل املثال لدعم ترددات املعايير أو تواريخ االنتهاء(

 

3.7.2 متطلبات حفظ السجالت

من املهم إدراك أن بعض جوانب اإلدارة تكون هامة جدا بالنسبة لسالمة الغذاء. وهذا هو احلال مثاًل بالنسبة لشراء األطعمة اجلاهزة 
التي متثل أغذية عالية اخلطورة أو معايرة أجهزة قياس درجة احلرارة. ولذلك فإنه في حني أن متطلبات التوثيق متناسقة، إال أن متطلبات 
حفظ السجالت تختلف تبًعا لألهمية. )انظر جدول 2 و3(. كما يعكس مستوى املراقبة هذا )أي أن العمليات احلرجة تتطلب مزيًدا من 

املراقبة أكثر من االجراءات اإلدارية غير احلرجة وتوسيع نهج نظام حتليل اخملاطر لإلدارة  وكذلك املمارسات في املطبخ(.

توجد أمثلة عن النماذج التي قد جتدها املطابخ الشعبية مفيدة في امللحق 4-1. وهي ليست قائمة شاملة ولكنها تعكس السجالت 
التي ثبت أنها غير موثقة بشكل كافي في العديد من منشآت اخلدمات الغذائية بأبوظبي.

8.2 ضمان سالمة المورد 

1.8.2 معايير ضمان سالمة المورد

من املهم التأكد من أن جميع املواد التي مت شراؤها آمنة. حيث ميثل نظام ضمان سالمة املورد عنصرًا أساسي في نظام إدارة سالمة 
الغذاء. ويجب اختيار وقبول أي مورد مبا في ذلك املوردين اجلدد علي أساس نظامي واستخدام فقط املوردين الذين مت قبولهم على هذا 

األساس. كما ينبغي أن يربط نظام القبول بني كاًل من املورد واملنتج الذي يتم توريده.

تُعد مراقبة سالمة املواد الواردة أحد حتديات نظام إدارة سالمة الغذاء جلميع املنشآت الغذائية. وتعتبر أهم املعايير هي إثبات أن املورد 
(1( قد نفذ نظام إدارة سالمة الغذاء و)2( قدم معلومات مفصلة عن سالمة األغذية للفندق في حال طلبه ذلك .

2.8.2 مواصفات سالمة الغذاء والمواد الغذائية

 ينبغي أن يقدم املورد مواصفات مكتوبة تتضمن متطلبات سالمة الغذاء لكل نوع غذاء/ التعبئة والتغليف. ويجب مراجعة ذلك قبل 
إصدار العقد لضمان أنها مناسبة. كما ينبغي أن يتم نقاش املواصفات مع املورد ويتم االتفاق عليها إذا لم تتوافر مواصفات مكتوبة 

أو كانت غير مناسبة. وميكن استخدام املواصفات لتحديد نسبة قبول أو رفض معايير املواد الواردة.

3.8.2 موردوا المواد سريعة التلف )عالية الحساسية( 

يكون موردي األطعمة اجلاهزة وهي أغذية عالية اخلطورة مهمني جدا ضمن نظام إدارة سالمة الغذاء، ألنه ال توجد خطوة أخرى في 
املطبخ من شأنها خفض أو القضاء على اخلطر إذا كان موجودًا. وينبغي تعزيز مستوى الرقابة على موردي هذه األطعمة مع تفاصيل 
معايير سالمة الغذاء التي أُنشئت ومتت مراجعتها والتحقق منها. على سبيل املثال شراء احملار واللحوم املطبوخة والفاكهة/اخلضار 

الذي يقدم باردًا وغير ُمقشر )انظر منوذج 3)

4.8.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

مت تلخيص الوثائق والسجالت املطلوبة على النحو التالي:

)SOP(  1.4.8.2 إجراءات التشغيل الموحدة

	 يجب تطوير إجراءات املوافقة على املوردين وفقا ملواصفات سالمة األغذية احملددة كلما أمكن ذلك.	

2.4.8.2 الوثائق الفنية الداعمة

	 يجب إدراج األساس املنطقي للقرارات الفنية وخاصة بالنسبة للعناصر احلرجة لسالمة الغذاء.	

3.4.8.2 سجالت المورد

	 يجب االحتفاظ بســجالت كافة املوردين املعتمدين باستخدام النموذج رقم 4 على سبيل املثال. وينبغي توافر إمكانية تتبع 	

إيصاالت / فواتير الشراء أيًضا ألغراض املراجعة.

9.2 النقل والتوصيل

باإلضافة إلى استالم املكونات واملواد الغذائية التي مت شراءها )أنظر القسم 8.2 أعاله( غالًبا ما يكون ملمون الغذاء عملية إضافية لنقل 
األطعمة اجلاهزة التي مت حتضيرها خارج املنطقة. إن لوجستيات النقل والتسليم تزيد من مخاطر سالمة األغذية في العملية وبالتالي 

يجب أن تدرج في نظم إدارة سالمة الغذاء.

1.9.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

مت تلخيص الوثائق والسجالت كما يلي:

)SOP( 1.1.9.2  إجراءات التشغيل القياسية

	 إجراءات استالم املكونات / األطعمة مبا في ذلك الطازجة واجملمدة واملبردة، وأيضا األطعمة اجلاهزة ذات اخلطورة العالية.	

	 إجراءات تســليم عناصر القائمة لنقلها إلى أماكن أخرى مبا في ذلك وضع العالمات على املنتجات وتعليمات االستخدام إذا 	

كانت مناسبة.

	 إجراءات ضمان أن مركبات النقل نظيفة وأنه قد متت صيانتها.	

 2.1.9.2 السجالت

	 عمليات الفحص التي يتم تنفيذها لدى استالم األغذية )مبا في ذلك مذكرات التسليم(	

	 تراخيص مركبات النقل مع أي وثائق أخرى يطلبها اجلهاز.	

	 سجالت النقل )مبا في ذلك أدلة على صيانة درجة احلرارة خالل الرحالت(	

10.2 المعايرة

1.10.2 سجل المعايرة

من الضروري وجود نظام لضمان معايرة املعدات املستخدمة ملراقبة مؤشرات نظام سالمة االغذية للتاكد من صحة النتائج.

وينبغي إنشاء واالحتفاظ بسجل املعايرة جلميع املعدات املستخدمة في التفتيش والقياس والفحص )جهاز تخطيط درجة احلرارة(

ووحدات وسجالت التحكم التلقائي بالكلور وجميع موازين احلرارة ]احملمولة والثابتة[.

يجب أن يحدد السجل:

موقع املعدات.أ. 

حتديد اسم املنتج والعالمات التجارية واألرقام التسلسلية وغيرهاب. 

املوظفني الذين استخدموا /أُصدرت لهم املعدات إن وجدوا.ج. 

عدد مرات معايرة أو جتديد املعدات.د. 

مسابير درجة قياس الحرارة

كل الفنادق عادة تشتري املسابير ذات فترة الضمان احملدودة )على سبيل املثال 12 شهر(. وهي مصممة حتى يتم التخلص منها في 
نهاية فترة الضمان بداًل من إعادة تعييرها. وفي كثير من األحيان تعتبر هذه أكثر الطرق الفعالة من حيث التكلفة لضمان أن مسابير 

درجة قياس احلرارة ترصد درجات احلرارة بشكل دقيق ومستمر.
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معدات التحكم في درجات الحرارة

من املهم أيًضا أن تعمل معدات التحكم بدرجات احلرارة على درجة احلرارة املطلوبة. وميكن التحقق من ذلك بشكل منتظم باستخدام 
أدوات اإلختبار ›التي متت معايرتها’ مثل املسابير. ومع ذلك يجب إتباع تعليمات الشركة املصنعة فيما يختص باملعايرة.

يجب تنفيذ عماية املعايرة من قبل املهندسني كجزء من الصيانة الدورية )الوقائية(. وسيعتمد القرار الذي يتعلق مبن يجب عليه تنفيذ 
عمليات الصيانة على حجم وطبيعة املنشأة حيث تقوم املنشآت الغذائية األكبر غالبا بإجراء الصيانة الالزمة داخل املنشأة.

2.10.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

مت تلخيص الوثائق والسجالت املطلوبة على النحو التالي: 

)SOP( إجراءات التشغيل القياسية

	 ينبغي تطوير إجراءات معايرة املعدات.  كما يجب حتديد كل من املنهجية والتكرار.	

الوثائق الفنية الداعمة

	 ينبغي أن تستند التفاصيل التقنية بخصوص كيف ومتي تتم املعايرة بناًءا على تعليمات الشركة املصنعة، أو في حال عدم 	

وجودها على تعليمات سلطة معترف بها.

	 سجالت املعايرة 	

	 يجب االحتفاظ بســجالت عن طرق وتواريخ معايرة كل قطعة من املعدات. ينبغي كذلك أن تكون اإليصاالت/الفواتير متوفرة 	

لغرض التتبع في عملية التدقيق.

2. 11 التتبع واالسترداد

ينص النظام رقم 3 جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بضرورة قيام الفنادق بإنشاء نظام مالئم ‘لتتبع’ وإذا لزم األمر “السترداد” كافة أنواع 
األغذية. يجب إنشاء مراجع لهذه الوثيقة ملزيد من التفاصيل. يوجد ملخص للمتطلبات أدناه.

2. 1.11 تحديد المنتج/ المكونات

ستحتاج الفنادق أن تقوم بوصف طريقتهم اخلاصة بكيفية حتديد املكونات وعناصر قائمة الطعام في جميع مراحل اإلعداد والنقل. 
على سبيل املثال إعتبارا من إستالمها إلى غاية التسليم النهائي للعميل.

ينبغي أيًضا أن تكون املطابخ الشعبية قادرة على توضيح كيفية حفاظها على مراقبة مجموعات املنتجات املشار إليها بالتحديد في 
أنظمة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية كاملواد الغذائية احلالل على سبيل املثال.

 2.11.2  استالم األغذية

يجب أن تكون السجالت ذات الصلة بكل عملية توصيل إلى مخازن الفندق بحيث تكون مفصولة بشكل كافي حتى يتسنى تتبع 
املصدر وأي عملية تصنيع سابقة. وينبغي أن تكون املعلومات التالية متاحه سواء من خالل الفواتير أو إيصاالت التسليم أو غيرها من 

أساليب حفظ السجالت:

املادة الغذائيةأ. 

معلومات االتصال باملوردب. 

تفاصيل اإلنتاج أو اإلعداد )كرقم الدفعة/التاريخ على سبيل املثال(.ج. 

تاريخ االستالمد. 

الكمية املستلمةه. 

3.11.2  استرداد المنتج

بالقائمة  املوجودة  واألنواع  واملنتجات  الطعام  مكونات  من  أي  واسترداد  تتبع  يتسنى  حتي  املنتج  استعادة  اجراءات  لتحديد  احلاجة 
بسهولة، إن أمكن ذلك. يجب أن يتضمن ذلك:

تعيني شخص ) اشخاص( لديه مسئولية العمل على جميع طلبات التتبع واالسترداد مبا في ذلك التعامل مع املنتج والتخلص أ. 

منه ومتابعة واستعراض األحداث.

نظام املعلومات التي تتيح سهولة الوصول إلي تفاصيل اإلنتاج )مثل أرقام الدفعة/ تاريخ اإلنتاج( والكميات املباعة ومواعيد ب. 

التسليم.

معايير بدء إسترداد منتج شركة ما.ج. 

إجراءات إعالم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية إذا لزم األمر.د. 

 4.11.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

مت تلخيص الوثائق والسجالت املطلوبة على النحو التالي: 

)SOP( إجراءات التشغيل القياسية

	 إجــراءات ادارية لكل مــن االصناف الغذائية الواردة والتحضيــر والتوزيع والنقل ) اذا دعت احلاجة( للســماح بعملية التتبع 	

واالسترداد.

	 اإلجراءات الواجب اتباعها في حال حدوث استرداد للمنتج.	

الوثائق الفنية الداعمة

	  يجب توفير مواصفات عناصر كل املكونات الواردة وأنواع قوائم الطعام املوزعة.	

سجالت هامة

	 يجب االحتفاظ بسجالت املوردين املعتمدين )قسم 1.4، منوذج 4( وأي عقود مع العمالء اخلارجيني )قسم 1.4، منوذج 4( وإيصاالت 	

الشراء/ فواتير الشراء وأذون التسليم وغيرها

	 اذا مت توثيق هذه اإلجراءات في مواقع أخرى )أي ليس في نظام إدارة سالمة الغذاء( فيجب اإلشارة إلى االماكن وحتديدها بشكل 	

واضح.

12.2 التحقق من الصحة

كما أشير فى الكوديكس التحقق من الصحة عبارة عن نشاط ضمان أن إجراءات التحكم مناسبة وفعالة وأنها قادرة على التحكم 
في مصادر اخلطر في املستويات املطلوبة لتحقيق متطلبات السالمة15. وهي عملية تتم مرة واحدة فقط ويتم تكريرها فقط عندما 

يتم إجراء تغييرات في البرنامج.

1.12.2 متطلبات التحقق من الصحة

يحتاج متعهد تقدمي الطعام إلى توفير املعلومات التي توضح فعالية إجراءات الرقابة املستخدمة للرقابة على سالمة االغذية. ويجب 
تقدمي دليل في أول تدقيق لنظام إدارة سالمة الغذاء اخلاص بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية وبالتالي كلما مت إجراء تغييرات كبيرة في 

النظام.
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2.12.2 الحدود الحرجة

إذا كان متعهد تقدمي الطعام يستخدم حدود حرجة ُمعرفة في أنظمة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية فيجب استخدام هذه احلدود 

كمرجع دون طلب أي تبرير علمي. وينبغي على املنشآت الغذائية فقط التحقق من أن ممارستها )ممارسات التشغيل اآلمنة( تتفق مع 

هذه املعايير. ينطبق هذا الوضع على معظم ممارسات سالمة األغذية. على سبيل املثال: أوقات الطبخ ودرجات احلرارة أو مدة صالحية 

األطعمة التي مت إعدادها في املطبخ. يتم وصف هذا بشكل كامل في دليل املمارسة اخلاص بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية: سالمة 

الغذاء لصناعة تداول االغذية.

أما إذا كان الفندق يستخدم حدود حرجة لم يتم وصفها في لوائح جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية فيجب على الفندق توفير املراجع 

التي تثبت أن هذه احلدود قائمة على أساس علمي. بإمكان الفندق إستخدام املراجع من املطبوعات )مثل فترة الصالحية لألطعمة ذات 

التغليف املفرغ من الهواء( أو إجراء دراسات خاصة به.

3.12.2 مثال: التحقق من صحة إجراءات االحتفاظ اآلمن بالمأكوالت الساخنة 

تستند الدراسة احلالية على املنشآت الغذائية الصغيرة في أبو ظبي. فهي توضح كيف ميكن للشركات ›إثبات’ أنهم يقومون بتلبية 

معايير جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية كدرجة احلرارة/ ووقت عمليات التحكم باستخدام مقياس احلرارة وساعة.

معايير جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لالحتفاظ اآلمن باملأكوالت الساخنة: أقل من ساعتني في منطقة اخلطر )5 درجة مئوية – 63 درجة مئوية(

]نظام6، املادة 37[

يظهر الشكل 11 مثال حقيقي من مطبخ صغير ولكن مزدحم يقدم العديد من أنواع األرز اخملتلفة إستنادا إلى عناصر قائمة الطعام. 

واإلجراء املعتاد هو طبخ األرز على الساعة 11 صباحاً وتركه في مقالة كبيرة بجانب خزانة االحتفاظ باملأكوالت الساخنة خالل فترة 

الغداء، وبعد ذلك يتم تقدمي أي بقايا للموظفني. قرر رئيس الطهاة التحقق مما إذا كانت هذه املمارسات آمنة. فبعد الطهي أخذ دفعة 

من األرز وقاس درجة احلرارة كل 20 دقيقة إلى غاية الساعة 2:30 مساءا عند انتهاء وقت التقدمي. 

تظهر األوقات الفعلية ودرجات احلرارة أن احلد األقصى للوقت الذي كان فيه األرز في منطقة اخلطر كان أقل من ساعتني. وهذ يوضح 

أنه إذا كانت الكمية والطريقة هي نفسها في كل مرة، فإن عملية اإلحتفاظ باملأكوالت الساخنة في هذه احلالة تفي مبتطلبات اجلهاز.

4.12.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

يتم تلخيص الوثائق والسجالت املطلوبة كما يلي:

)SOP( إجراءات التشغيل القياسية

	 إجراءات للتحقق من صحة إجراءات التشغيل القياسية مبا في ذلك الشخص املسؤول.	

الوثائق الفنية الداعمة

	 وثائــق مرجعية ملتطلبات جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية أو األدلة العلمية في حال لم يتم وضع معايير الســالمة من قبل 	

اجلهاز.

سجالت هامة

	 يجب االحتفاظ بالسجالت كدليل أن إجراءات التشغيل القياسية تلبي املعايير التنظيمية إلجراءات التحكم.	

	 عند غياب معايير جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية يجب االحتفاظ بأدلة عن الســجالت  التجريبية إلثبات االمتثال للمعايير 	

املستمدة من الفندق.

الشكل 10 يوضح وقت ودرجة حرارة األرز املطبوخ قبل تقدميه

حرارة	األرز	قبل	تقدميه

درجة	احلرارةالوقت 

98.3 درجة11:17 صباحاً بعد الطهي مباشرة

 91.2 درجة11:32

87.0 درجة11:52

78.9 درجة12:12

 75.3 درجة12:32 بدء التقدمي

71.8 درجة12:52

62.2 درجة1:31

61.0 درجة1:51

 56.5 درجة2:12

 45.7 درجة2:32

13.2  التدريب

إن برنامج التدريب اخملطط له واملنفذ جيداً هو أمر مهم لكافة املوظفني. وهو السبيل الوحيد لضمان أن املوظفني لديهم املهارات 

واملعارف الالزمة ألداء وظائفهم باملعايير املتوقعة منهم في نظام إدارة سالمة الغذاء.

 1.13.2  التدريب التوجيهي

يجب كتابة اإلجراءات التي توضح بالتفصيل التدريب األولي للنظافة الشخصية لكل متداولي األغذية. وينبغي أن يتم تسليمها قبل 

أن يقوم متداولوا األغذية بأي عمل في مناطق إعداد الطعام.

  )EFST ( 2.13.2 التدريب األساسي على سالمة األغذية

)EFST( مع مدربني  التدريب األساسي لسالمة األغذية  )1( دورة  أبو ظبي أن يكملوا بنجاح:  يطلب من جميع متداولي األغذية في  

داخليني أو خارجيني مصادق عليهم من قبل اجلهاز( باستخدام منهج التدريب األساسي لسالمة األغذية )EFST( و)2( إمتحان قصير 

في مركز معتمد لدى اجلهاز.

يجب كتابة اإلجراءات التي توضح بالتفصيل خطط الفنادق لتلبية متطلبات برنامج التدريب األساســي لســالمة األغذية أ. 

.(EFST( للجهاز

يجب االحتفاظ بسجالت مناسبة مع األصل أونسخة من السجالت الفردية للحضور وشهادات التدريب األساسي لسالمة ب. 

.(EFST( األغذية

أقل من ساعتني  ودون 63 درجة مئوية
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3.13.2 التدريب أثناء العمل

ينبغي كتابة إجراءات التدريب لضمان كفاءة متداولي األغذية املشاركني في املمارسات املرتبطة بسالمة الغذاء. ويجب أن يشمل هذا:

العمليــة التي يتم طلبها وتنفيذها من قبل املوظفني اجلدد داخل املطبخ واملطلوب التقيد بها )املمارســات الصحية اجليدة أ. 

(GHP & HACCP SOPs( وإجراءات التشغيل القياسية لنظام حتليل اخملاطر

تقييم الكفاءة بشكل مستمر مع إعادة التدريب إذا لزم األمر.ب. 

4.13.2 إدارة سالمة الغذاء / التدريب على نظام تحليل المخاطر

سيقوم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بتنظيم ورش عمل ألصحاب املنشئات حول متطلبات دليل املمارسة هذا. وسيتم اإلعالن عن 

هذا على موقع شبكة االنترنت. ومع ذلك، فقد يتطلب املزيد من التدريب على إدارة سالمة الغذاء )املمارسات الصحية اجليدة ونظام 

حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة)GHP & HACCP( لشخص واحد على األقل في املنشآت الغذائية اعتمادًا على اخلبرات واملهارات 

الداخلية املوجودة.

املوظفني جديرين  أن جميع  للتأكد من  التدريب  برنامج  القدرة على تطوير وتوصيل  الفندق  أفراد  أن يكون لدي أحد  ايًضا  املهم  من 

بأنشطة سالمة األغذية املوكلة إليهم )أنظر القسم 3.12.2).

5.13.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

يتم تلخيص الوثائق والسجالت املطلوبة كما يلي:

)SOP( إجراءات التشغيل القياسية

	 إجراءات التدريب لكل من التدريب الداخلي و التدريب أثناء العمل.	

الوثائق الداعمة

	 منهاج الدورة التدريبية / مواد التدريب.	

	  خبرة ومؤهالت املدربني الداخليني واخلارجيني.	

المعلومات االساسية المتعلقة بالتدريب على سالمة الغذاء 

	 جدول)جداول( أنشطة التدريب.	

	 سجالت منفصلة تدريبات املنجزة و تقييمات الكفاءة.	

	 نسخ ألى من جالت حضور/شهادات.	

14.2 التحقق

يُعرف الكوديكس “التحقق” على أنه العملية التي تؤكد صالحية العمليات )أنظر  قسم التحقق من الصالحية أعاله( وعلى ان ميتثل 

املطابخ الشعبية لها في جميع األوقات. وتعتبر اآللية األكثر أهمية في مراقبة االمتثال هي التدقيق واملراجعة. 

 1.14.2 التدقيق

إن عمليات التدقيق الداخلية التي أجريت وسجلت بشكل صحيح هي أداة اإلدارة األساسية للتحقق من فاعلية نظام إدارة سالمة 

الفندق على تقييم وحتسني فعالية نظامها  االدارة، ملساعدة  التدقيق هذه لتغذية عملية مراجعة  نتائج عمليات  الغذاء. وتساعد 

اخلاص بسالمة االغذية.

ينبغي توثيق كل من منهجية و والية ) اجراءات التشغيل القياسية( لكل من التدقيق واملراجعة. إن الفنادق التي لديها أنظمة ضمان 

جودة ستكون لديها املنهجيات املناسبة واإلجراءات واملوظفني املدربني في املكان املناسب لتولي هذه املهمة.

وكمثال على طريقة املراجعة الداخلية من خالل استخدام عمليات “ مراجعة متدرجة “. وقد مت جدولة املراجعة املتدرجة بحيث أن كل 

مناطق نظام إدارة سالمة الغذاء اخملتلفة يتم مراجعتها بالتتابع على مدى فترة معينة. وينبغي التخطيط جلدول املراجعة وتوثيقه 

النظام  املناطق كدليل، ميكن مراجعة منطقة مختلفة كل شهر بحيث يتم مراجعة  جيًدا في وقت مبكر لضمان تغطية جميع 

املناسبة لسالمة  السنوية  أو  األسبوعية  أو  اليومية  السجالت  ملراجعة  عام. وستكون هناك حاجة  واحدة في غضون  مرة  بأكمله 

األغذية.

يجب أن يخطط لعمليات مراجعة اجلودة الداخلية جيًدا وبشكل صحيح وأن تغطي جميع متطلبات نظم إدارة سالمة الغذاء على 

برتوكول  وضع  ينبغي  املنظمة.  وهيكل  ‘كيف؟’ على حجم  و  ‘متي؟’  و  ‘من؟’  12 شهرًا. ستعتمد  عادًَة  الزمن  من  فترة معينة  مدي 

املراجعة جلميع عمليات املراجعة الداخلية.

2.14.2 مراجعة االدارة

تعتبر املراجعة والتدقيق آليات ليس فقط ملراقبة االمتثال للقوانني ولكن أيًضا فرصة لتحسني األداء. يجب ان تقوم العملية ببناء الثقة 

بانه قد مت االلتزام ) او الزيادة( مبعايير انظمة سالمة الغذاء، أو إدراك املطابخ الشعبية أن نظام إدارة سالمة الغذاء يحتاج للتعديل.

أن توجد خطة موثقة جاهزة  للمراجعة املستمرة للنظام على مستوى  الغذاء يجب  إدارة سالمة  لضمان فاعلية واستمرار نظام 

اإلدارة. يجب أن تذكر إجراءات املراجعة والتكرار والطريقة والشخص املسؤول عن املراجعة جنًبا إلى جنب مع الشخص )األشخاص( 

املسئول عن احلفاظ على سجالت املراجعات االدارية. وسيتم حتديد بُنية املراجعات االدارية من هذا القبيل وفًقا لطبيعة وحجم املطابخ 

الشعبية.

يجب توثيق اجتماعات املراجعات االدارية في دليل نظام إدارة سالمة الغذاء الذي ينص بوضوح من هو املسئول عن تسجيل اإلجراءات 

ونتائج االجتماع. كما يجب االحتفاظ مبحاضر هذه االجتماعات وأن تكون متاحة ملدققي جهتز ابوظبي للرقابة الغذائية عند الطلب.

3.14.2 أنشطة تحقق إضافية

يوفر نظام إدارة سالمة الغذاء كميات كبيرة من البيانات التي ميكن استخدامها لتقييم ما إذا كان يتم االمتثال للنظام مع مرور الوقت 

باإلضافة إلى نتائج التدقيق. حيث يجب إجراء حتليل منتظم لهذه البيانات لتسليط الضوء على اماكن فقد السيطرة )على نقط 

التحكم احلرجة على سبيل املثال( وميكن توجيهه للبحث أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.

أنواع البيانات التي قد تكون مفيدة ما يلي: 

سجالت سالمة الغذاء اليومية أ. 

شكاوى العمالء ب. 

التدقيق على مراجعة العمالء ج. 

الزيارات املنتظمةد. 

سجالت مكافحة احلشرات ه. 

محاضر االجتماعات ملراجعة نظام إدارة سالمة األغذية و. 

أخذ العينات الميكروبيولوجية كوسيلة من وسائل المراجعة 

إجراء	االختبارات	امليكروبيولوجية	أو	الكيميائية	للعينات	من	أنواع	الطعام	)أي	اختبار	املنتج	النهائى(	ليست	طريقة	صحيحة	

لتحقيق	نظام	إدارة	سالمة	الغذاء	في	صناعة	الطعام)	أنظر	قسم	2.4.(.	ولم	يطلب	جهاز	أبوظبي	للرقابة	الغذائية	أية	حتليالت	

كيميائية/	ميكروبيولوجية	تتم	بواسطة	مشغلى	خدمة	تقدمي	الطعام.

تلبية متطلبات  أجل  يوم من  نهاية كل  الطعام في  قوائم  الطعام عدد صغير من عينات من عناصر  يتخذ بعض مشغلي خدمة 

املستشارين/ مدققني لذين يصرون على ان هذا مطلوب للتحقق من نظام التحكم احلرجة.

 من املهم أن يعرف مشغلى اخلدمات مشغلي أن تطبيق اختبار املنتج النهائي من عينات  متثيلية من اختيار عناصر القائمة على 

أساس يومي ليست الطريقة املناسبة للتحقق في حالة متوين املنشآت الغذائية إما لغرض التحقق او حتقيق االمتثال. 

ومع ذلك، ميكن لبعض أنواع االختبارات امليكروبيولوجية تعزيز نظام إدارة سالمة الغذاء فقط إذا كانت صاحلة علمًيا وإذا مت فهم النتائج 
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والبت فيها عن طريق املطابخ الشعبية. وميكن التماس املشورة والتوجيه بشأن هذا اجلانب من نظام إدارة سالمة األغذية من فريق 

جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية نظام حتليل اخملاطر.

4.14.2 متطلبات التوثيق وحفظ السجالت

يتم تلخيص الوثائق والسجالت املطلوبة كما يلي:

(SOP( إجراءات التشغيل القياسية

	 ينبغي وضع إجراءات لتطوير التدقيق / املراجعة الداخلية. ويجب أن يســتند هذا إلى قائمة نظم إدارة سالمة الغذاء التابعة 	

جلهــاز أبو ظبي للرقابة الغذائية نظام حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة علــى النحو املنصوص عليه في جدول 7. ينبغي 

حتديد كاًل من املنهجية والتكرارية. باملثل يجب توثيق اية الية حتقق اضافية.

الوثائق الفنية الداعمة

	 يجب ان تشــمل الوثائق الداعمة وصف للحد االدنى من املؤهالت واخلبرات للمدققني الداخليني. باإلضافة إلى إنشاء البيانات 	

الفنية لدعم أي طريقة حتقق أخري.

سجل التحقق

	 يجب وضع جدول زمني التدقيق / املراجعة الداخلية ويتم إدراجها في دليل نظام االدارة لسالمة الغذاء. يجب تسجيل نتائج 	

عملية التدقيق مع أي نتائج من عملية املراجعة املرتبطة بها. يجب أيًضا تسجيل النتائج األخرى من أي أنشطة حتقق أخرى.

15.2 تقنيات المعالجة المتخصصة:

بالنسبة للمنشئات الغذائية املشاركني بطرق التصنيع يوجدون في العادة في املصانع الغذائية، ينبغي أن يُطلب منهم إمتام دراسة 

لنظام حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة لكل عملية. كما يجب وضع رسم بياني واستخدامه لتحليل اخملاطر مصحوبا بتعريف 

لألدوات التحكم املناسبة. كما سيتم طلب دليل على التحقق من الصحة واالقرارات التقنية، مثال على ذلك متديد فترة الصالحية 

باستخدام التفريغ الهوائي، 16 االنتاج اجملمد واملبرد باحجام كبيرة،17،18 جتفيف االسماك والبثق والعمليات املتعلقة )باملطبخ اجلزيئي( 

16.2 المناسبات الخاصة

تشارك العديد من املطاعم بتوفير وجبات طعام جاهزة لـلمناسبات “ اخلاصة”. وهذا غالًبا يتطلب 

كميات من املواد الغذائية التي تتجاوز االنتاج العادي بكثير وعناصر من قائمة خاصة خارج املتعارف 

عليه ومتداولى طعام إضافيني يوظفون لهذه املناسبة واستخدام مباني ومعدات العميل وانخفاض 

القدرة على السيطرة على احملافظة على درجة احلرارة املناسبة واخلدمة وغيرها. وبصفة عامة، يعد 

إدارة سالمة الغذاء في هذه املواقف حتدي صعب للغاية.

1.16.2 التقدم بطلب للحصول على تصريح للمناسبات العامة

وألغراض جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية يتم تقسيم النشاطات اخلاصة إلى فئتني:

املناسبات	اخلاصة: حيث يتم توفير الطعام للعميل مباشرة، ويتولى العميل مسئولية سالمة الطعام بعد تسليمه مثل حفالت 

الزفاف.

املناسبات	العامة: حيث يقوم الفندق بإدارة بيع املواد الغذائية إلى املستهلك مباشرًة مثل سباق جزيرة ياس للفورمال 1.

ويحتاج املطابخ الشعبية في كل املناسبات العامة إلى احلصول على تصريح عمل مؤقت بالغذاء من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، 

وسوف يقوم مفتشي األغذية عادة بإجراء تفتيش مرة أو أكثر خالل املناسبة.

2.16.2 الخطط المسبقة

ال ميكن إنكار أهمية التخطيط املسبق. فإذا كانت املناسبة خارج املبنى، فينبغي القيام بزيارة في وقت مبكر جًدا لتقييم املوقع واملرافق 

وخدمات النقل واالمداد. وقد مت تضمني مثال للقائمة النموذجية في )قسم 1.4. منوذج5)

وفي املناسبات الضخمة، يجب تبني اخملطط االنسيابي لنمط نظام حتليل اخملاطر واستخدامه إلجراء حتليل ملصدر اخلطر مع تعريف 

مسبق لإلجراءات الرقابية املالئمة اخلاصة املعنية بعناصر قائمة الغذاء اجلديدة. ويجب إنشاء ممارسات التشغيل اآلمنة اجلديدة إذا لزم 

األمر.

3.16.2  اإلجراءات التعاقدية »للمناسبات الخاصة«:

ميكن أن تكون اإلجراءات التعاقدية لتقدمي الطعام في املناسبات اخلاصة معقدة ألن العقد ميكن أن يشمل الطعام الذي يتم انتاجه 

للعمالء في مطابخ املطابخ الشعبية أو مطابخ العمالء أو املطابخ املؤقتة بأي عدد من عمليات حتضير الطعام اإلضافية. ومن الضروري 

جلميع عمليات املطابخ الشعبية املرتبطة بسالمة الغذاء أن يتم توثيقها في دليل نظام إدارة سالمة الغذاء.

4.16.2 متطلبات التوثيق للعقود الفردية

القائمة

تعتبر القائمة هي نقطة بداية لتطوير ممارسات التشغيل اآلمنة لسالمة األغذية وهذا يتطلب إدراج القوائم املذكورة في أي عقد 

ضمن دليل نظام إدارة سالمة األغذية.

بيانات العقد الفردي

وباإلضافة إلى القائمة هناك عدد ال بأس به من األنشطة املرتبطة به، والتي يتوجب أيضاً إضافتها للدليل )أنشطة مرتبطة باألنواع 

املذكورة أعاله(. ومن املعروف أن معظم عقود العمالء قد تتضمن معلومات جتارية هامة وبالتالي سيكون من الصعب على املشروع أن 

يطلب رؤية هذه العقود. أما النموذج رقم 1 هو عبارة عن منوذج لتحديد البيانات األساسية الالزمة للسالمة الغذائية. لذلك البد من 

إعداد نسخة من هذه النماذج لكل عقد وإدراجها ضمن دليل نظام إدارة السالمة الغذائية، وعندما تنتهي مدة العقد يتم إزالة منوذج 

البيانات املرفق )انظر قسم التتبع 2.11).
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الجزء 3: االلتزام باألنظمة 

1.3 موافقة نظام إدارة سالمة الغذاء

وسيقوم  التدقيق.  عملية  خالل  من  الغذاء  سالمة  ادارة  انظمة  جميع  على  املوافقة  توفير  الغذائية  للرقابة  ظبي  أبو  جهاز  يطلب 

مدققى جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بضمان التوافق مع متطلبات نظام رقم 6 من خالل )1( مراجعة السجالت واملستندات خارج 

املوقع متبوعة ب )2( حتقق موقعي من النظام. ومبجرد املوافقة، يتطلب احلفاظ على املوافقة عن طريق التدقيق الدوري. وقد مت توضيح 
العمليات في األشكال 11و12 أدناه وهي مبنبة على افضل اسس املمارسات الدولية.19،20

1.1.3 إجراءات االلتزام بمتطلبات تدقيق جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

الشكل 11 االلتزام مبتطلبات تدقيق جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

الشكل 12 نظرة عامة على االمتثال جلهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

2.1.3 تدقيقات الطرف الثالث التجارية وشهادات نظم إدارة سالمة الغذاء

ال يطلب جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية شهادة لنظام حتليل اخملاطر أو اية معايير جتارية اخرى. وسيقوم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية 

بإجراء تدقيق تنظيمي لتقييم امتثال املطابخ الشعبية لنظام إدارة سالمة الغذاء19.

االحتيال باستخدام شهادات نظام حتليل اخملاطر والنقاط احلرجة من قبل العديد من الشركات التجارية لالعتراف مبدى االمتثال “مبعيار 

نظام حتليل اخملاطر” املتفق عليه. وتعتبر هذه “معايير خاصة” تهدف إلى “تقييم” مستقل ملدى مالئمة نظم إدارة سالمة الغذاء القائمة 

على نظام حتليل اخملاطر.

اخلطوة	1

تطلب الفنادق من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية التدقيق على نظام سالمة الغذاء اخلاص بها.أ. 

يطلب جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية دليل نظام إدارة سالمة الغذاء مع أمثلة من السجالت التي ستقدم إلى فريق ب. 
تدقيق نظام حتليل اخملاطر.

اخلطوة	2

يقوم فريق التدقيق بإجراء مراجعة مكتبية جلميع الوثائق .أ. 

صدور تقرير للفندق بطلبات وثائق إضافية... إلخ.ب. 

اكمال جتميع جميع املستندات.ت. 

استعراض نهائي.ث. 

يقوم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بالتجهيز للتدقيق.ج. 

اخلطوة	3

تدقيق في املوقع )من 3-1 أيام على حسب حجم األعمال( باستخدام بروتوكول تدقيق نظام إدارة سالمة الغذاء جلهاز أ. 
أبوظبي للرقابة الغذائية.

اخلطوة	4

نتيجة	التدقيق	-	ناجح	أ. 

I ..حتول إلى فريق التزام االنظمة لتحال للتدقيق الروتيني

II ..وقف عمليات التفتيش الروتينية

نتيجة	التدقيق	–	غير	ناجحب. 

I ..مواصلة عمليات التفتيش الروتينية

II ..تقوم املنشئة مبراجعة وتعديل وإعادة تقدمي خطة نظام إدارة سالمة الغذاء/نظام حتليل اخملاطر

III ..إعادة تقدمي طلب تدقيق النظام
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2.3 أخذ العينات واالختبار

1.2.3 متطلبات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

لقد أصبح نظام حتليل اخملاطر مرادًفا لسالمة الغذاء هو نهج وقائي ومنظم معروف عاملًيا يعالج مصادر 

اخلطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية من خالل الترقب والوقاية، وليس من خالل فحص املنتج النهائي 

واختباره. 2 

تركز إدارة سالمة الغذاء احلديثة على نظم إدارة سالمة الغذاء املبنية على نظام حتليل اخملاطر الوقائي وليس 

اختبار املنتج النهائي.

وال	يوجد	لدى	جهاز	أبو	ظبي	للرقابة	الغذائية	متطلبات	تتعلق	بأخذ	عينات	ميكروبيولوجية/	كيميائية	

من	شركات	تقدمي	الطعام.

2.2.3 اختبار المنتج النهائي

ال يطالب جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية أن تقوم منشآت تقدمي الطعام بإجراء اختبار املنتج النهائي.

قياس  )أي  النهائي  املنتج  ‘اختبار  إجراء  عبر  منتجاتهم  سالمة  باختبار  املنشآت  تقوم  أن  اخملاطر  حتليل  نظام  قبل  الشائع  كان  لقد 

اخلصائص الفيزيائية والتحاليل الكيميائية واالختبار امليكروبولوجي لعينة من املنتج النهائي(.

مع ذلك - حتى مع إدخال نظام حتليل اخملاطر - استمرت العديد من املطابخ الشعبية في اختبار عدد من عناصر القائمة جملموعة من 

امليكروبات بانتظام العتقادهم اخلاطئ أن اختبار عينات غير متثيلية )لعناصر يُعتقد أنها عالية اخلطر( يُعد ضرورة للتحقق من نظام 

حتليل اخملاطر. )انظر القسم 14.2).

)ملزيد من التفاصيل أنظر قسم 4.2)

3.2.3 أخذ العينات الرسمية من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

أجرى اجلهاز برنامجا منظما ألخد العينات الغذائية عبر سلسلة غذائية بانتظام. وتستخدم هذه العينات “ألغراض املراقبة” إلبالغ 

املنظم واجلهات املعنية األخرى، عن مستويات امللوثات اخملتلفة في الغذاء املستهلك باإلمارات. ويتم جمع هذه العينات الرسمية عن 

طريق مفتشي األغذية بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية ويجب أن حتفظ سجالت هذه الزيارات في دليل نظام إدارة سالمة الغذاء.

ومن املهم معرفة أن البيانات التي يتم جمعها ألغراض املراقبة ال تتاح للشركات الفردية، ألنه ال توجد صلة مباشرة بينها وبني إنشاء 

سالمة الغذاء )انظر القسم 4.2 اخلاص بعينات متثيلية(.

4.2.3 التخزين المؤقت لعينات الغذاء

ال يوجد لدى جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية متطلبات تتعلق بتخزين عينات عناصر القائمة في املنشآت الغذائية.

حتتفظ العديد من الفنادق بعينات مت اختيارها ذو “خطورة عالية” من عناصر قائمة الطعام لثالثة أيام في البراد أو الفريزر ويكون لديهم 

افتراض أن هذا سيثبت سالمة طعامهم في حال تفشي األمراض. إال أن هذه العينات ال متثل الطعام بأكمله، كما مت توضيحه في 

قسم 2.4 وال يشمل جميع الطعام الذي مت تقدميه.  باإلضافة إلى أن العديد من العوامل املسببة لألمراض حتتاج فترة حضانة أكثر 

من 72 ساعة )في كثير من األحيان يتم الكشف عن احلاالت مثل الليستيريا بعد 70 يوًما من استهالك األغذية امللوثة( كما ستسبب 

ظروف التخزين املؤقت تغيرات ميكن أن تسبب التلوث البكتيري بشكل ثابت.

 وما هو أكثر أهمية هو أن حفظ العينات يقدم إحساًسا زائًفا باألمن للفندق. ففي حالة حدوث تفشي فعلي للمرض، سوف يتم 

استخدام عدد من الناس املرضى وأعراضهم لتعقب السبب. وفي هذه احلاالت لن تتم حماية العينات السلبية من قبل القانون. 

اتباع نظام إدارة سالمة الغذاء على النحو املبني في هذا الدليل هو أفضل طريقة للفندق حلماية نفسه من التسبب في تفشي املرض 

ولتكون قادرة على حماية نفسها من املالحقة القضائية او اخملالفة.

الجزء 4: المرفقات

1.4 نماذج التوثيق وحفظ السجالت الخاص بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

1.1.4 النموذج 1 بيانات العقد )البد من استيفاءه في كل عقد(

بيانات	العقد

1.	تفاصيل	العميل

اسم العميل

املوقع

اسم جهة االتصال:

رقم جهة االتصال 7/24:

تاريخ االنتهاء تاريخ بداية العقد

يوم تسليم العقد

السبت اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد 

2.	نوع	العقد

واملطابخ  واملكاتب  واملستشفيات  واملدارس  والغاز  النفط  قطاع خدمة 
الشعبية وحفالت الزفاف وأخرى )يرجى حتديدها(

نعم/ ال

تقدمي الطعام في املناسبات اخلاصة:

عقد تقدمي الطعام في املوقع:

عقد تقدمي الطعام خارج املوقع:

أخرى

3.	كميات	الطعام

عدد الوجبات:

الوجبات في اليوم:

إجمالي العدد:

العميل املتعهد 4. مسئولية نقل الوجبة )وضع عالمة(

العميل املتعهد 5. مسئولية تقدمي الوجبة

6. قائمة الطعام ) من فضلك أدرج قائمة(

7. معلومات أخرى حول سالمة الغذاء
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2.1.4  النموذج 2 قائمة الموردين المعتمدين 

تفاصيل	العقد النقاط	احلرجة

نعم/	ال
األغذية املورد رقم	املرجع

رقم	الطوارئ	)24/7( اسم	جهة	االتصال

**إذا كانت اإلجابة نعم, قم بإدخال معايير السالمة في النموذج رقم س	 

*رابط العنوان كامل	 

3.1.4  نموذج 3: معايير الموافقة على الموردين المهمين 

احلدود	احلرجة	)املتطلبات	اخملاطرالغذاءاملورد	)املرجع(

اخلاصة	مبواصفات	املوافقة(

خطط	اإلجراءات	املراقبة	)عند	االستالم(

التصحيحية



دليل إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء للفنادق مبني على حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجةدليل إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء للفنادق مبني على حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة

41 40

4.1.4 نموذج 4 سجالت المعايرة:

الرمزاملعدات
املعايرة

التاريخ	الفعليالتاريخ	اخملطط	له
الشركة

الفاتورة	
)املرجع(

5.1.4  نموذج 5: ثمانية خطوات للنجاح: زيارة ما قبل التقييم للمناسبات الخاصة:

التقييماملتطلباتالتفاصيلالتصنيف
اإلجراء	الذى	يتم	

اتخاذه

معدات املطبخ1

الطبخ

إعادة تسخني

احلفظ املؤقت

التخزين 2
حرارة الغرفة

املبردات

االستقبال واإلرسال 3
مساحة حتميل

منطقة التفريغ

التيار الكهربائي4
مصدر الطاقة

توريد املرحلة الثالثة؟

املساحة5

منطقة التجهيز

منطقة التداول

منطقة اإلزالة

املرافق6

املراحيض / غسل اليدين

املياه والصرف

اخمللفات

مكيفات الهواء

الطبخالطاقم اإلضافي7

اخلدمة

8
النقل واخلدمات 

اللوجستية

نوع شاحنة

أعداد الشاحنات
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6.1.4  نموذج 6: الرسم البياني لنظام تحليل المخاطر الخاص بإعداد الدجاج بالكاري )ملخص فني(

إجراءات	مصادر	اخلطراخلطوة
التحكم

نقط	
الضبط	
احلرجة

العمل	التصحيحياملراقبة	احلدود	احلرجة

طبخ 
الدواجن 

)قطع 
الدجاج(

بقاء 
الساملونيال، 

والكائنات احلية 
املماثلة

الطبخ وفًقا 
ملمارسات 
التشغيل 
القياسية 

)املرجع: ممارسات 
التشغيل اآلمنة 

(1

75 درجة مئوية نعم
ملدة 30 ثانية أو 

الفحص احلسى 
للتحقق من 

صحة حتقيق 
ذلك )املرجع: 

ممارسات 
التشغيل 

القياسية 1)

يتحقق الطاهي 
من أكبر قطعة 
في كل دفعة – 
عقب الطريقة 

املوضحة في 
ممارسات التشغيل 

اآلمنة )املرجع: 
ممارسات التشغيل 

القياسية 1)

ال يقدم املنتج غير املطهو 
جيدا.

الطهي ملدة أطول، التغيير 
/ سرعة عملية الطبخ، 

أو خدمة السلع املوجودة 
بالقائمة البديلة إذا لزم األمر.
التحقيق في مصدر املشكلة 

)إعادة تأكيد ممارسات 
التشغيل القياسية ، وفحص 

املعدات، الخ(.
تسجيل ما حدث واإلجراءات 

املتخذة في سجالت اإلجراءات 
التصحيحية.

7.1.4  نموذج 7: القائمة المراجعة لمتطلبات جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لوثائق بما يخص سجالت نظام إدارة 

سالمة الغذاء.

قسم	دليل	املمارسة
متطلبات	جهاز أبوظبي للرقابة الغذائيةاملرجع

السجالتالوثائق

الشركة

مخطط العملياتهيكل األعمال

األدوار واملسؤوليات
الهيكل التنظيمي للشركة 
مسئوليات السالمة الغذائية

أعضاء فريق نظام حتليل اخملاطر

التفاصيل اخلاصة بجميع حاالت السالمة 
الغذائية التي مت مناقشتها في االجتماعات 

مبا في ذلك اجتماعات فريق نظام حتليل 
اخملاطر.

بيانات السالمة الغذائيةعقود العمالء
لكل عقد

حتضير قائمة جلميع عناصر قائمة عناصر قائمة الطعام
الطعام والتي يتم شرائها أو حتضيرها 

من قبل الفنادق.

املمارسات في املطبخ

ممارسات التشغيل اآلمنةاملمارسات الصحية اجليدة
التحقق من صحة البيانات

الوثائق الداعمة

النظافة والصيانة
اجلداول

سجالت املطبخ اليومية
السجالت اليومية للمشاكل واإلجراءات 

التصحيحية

ممارسات التشغيل اآلمنةنظام حتليل اخملاطر
التحقق من صحة البيانات

الوثائق الداعمة

سجالت املطبخ اليومية للمراقبة
السجالت اليومية للمشاكل واإلجراءات 

التصحيحية

ممارسات اإلدارة

ممارسات التشغيل القياسيةعقود مورد السلعة
املواصفات

قائمة معتمدة ملورد السلعة
معايير املوافقة املعتمدة اخلاصة مبورد

 السلع املهمة لسالمة األغذية

الرقابة على اخملزون
ممارسات التشغيل القياسية 

البيانات التقنية
البطاقات املستخدمة

السجالت اليومية للمشاكل واإلجراءات 
التصحيحية

ممارسات التشغيل اآلمنةاالستالم
التحقق

سجالت التسليم
السجالت اليومية للمشاكل واإلجراءات 

التصحيحية

ممارسات التشغيل اآلمنةالنقل والتسليم
تصاريح املركبات

سجالت النقل
)التأكد من وجود دليل على احلفاظ على 

درجة احلرارة على مدار الرحالت(
السجالت اليومية للمشاكل واإلجراءات 

التصحيحية

سجالت املشاكل واإلجراءات التصحيحية.ممارسات التشغيل القياسيةالسيطرة على مسببات احلساسية
عمليات فحص إضافية مت حتديدها في 

اإلجراءات.

املعايرة
ممارسات التشغيل القياسية

مواصفات الشراء
تعليمات الشركة الصانعة

سجالت املعايرة

التدريب
تفاصيل التدريب الداخلي واخلارجي 

املرتبط بذلك.
التدريب األساسي لسالمة األغذية

ممارسات التشغيل اآلمنة
أي تدريب أخر ذو صلة بذلك.

ممارسات التشغيل اآلمنةإمكانية التتبع
قوائم مورد السلعة

الفواتير
بيانات مراقبة اخملزون )انظر أعاله(

ملف بيانات عملية اإلسترداد

ممارسات التشغيل اآلمنة )املراجعة التحقق
الداخلية(

ممارسات التشغيل اآلمنة )اختيار 
املراجعني اخلارجيني، إذا لزم األمر(

سجالت التدقيق )الداخلي واخلارجي(
أنشطة التحقق األخرى

بعض املمارسات اإلدارية املتعلقة 
بسالمة الغذاء
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2.4 اختبار المنتج النهائي

1-2-4 القيود

هناك عدد من القيود املفروضة على أخذ عينات املنتج النهائي التي جتعل منه وسيلة ال ميكن االعتماد عليها لتقييم سالمة األغذية 
املنتجة في مرافق خدمات تقدمي الطعام )انظر اجلدول 13).

فمن غير املناسب االعتماد على “فحص املكان” اخلاص مبكونات وجبة الطعام ملعرفة التلوث 
امليكروبيولوجي. 

جند أن املشكلة الكبرى مع اختبار املنتجات النهائية هي أن عدد وحجم وطبيعة العينات 
املأخوذة للتحليل تؤثر بشكل كبير على نتائج االختبار. فليس من املمكن في وحدة التموين 
لإلنتاج  ممثال  ليكون  األطعمة(  عينات  )مثل  النهائي”  “املنتج  عينات  من  يكفي  ما  اتخاذ 
مسببة  عوامل  وجود  )أي  اخلطر  مصادر  فإن  الفردية  الدفعات  وجود  في  وحتى  بأكمله. 
لألمراض( ميكن أن تكون موزعة بشكل غير متساو للغاية، واحتمال الكشف عنها عادة ما 

يكون منخفض للغاية. 23،22

2.2.4 اإلدارة القائمة على نظام تحليل المخاطر:

إن الفوائد الرئيسية ملنهجية نظام حتليل اخملاطر هي أنها نهج وقائي واستباقي إلدارة اخملاطر ضمن قطاع األغذية. وتظهر النتائج من 
اخملتبر إلى النظام الغذائي.

ويدور نظام حتليل اخملاطر بعيًدا عن اختبار املنتج النهائي فبداًل من ذلك يؤكد هذا النظام على أهمية احلكم على اخملاطر الكبيرة في 
جميع أنحاء منظومة اإلنتاج الغذائي.

3.2.4  التحقق من صحة إجراءات التحكم

بالنسبة للمنشآت الغذائية مع بعض قطاعات الصناعات الغذائية، ميكن استخدام االختبارات امليكروبيولوجية لدعم نظم حتليل 
اخملاطر، وخاصة في اختبار فعالية إجراءات التحكم. ومع ذلك، فبالنسبة للمنشآت الغذائية واملطاعم، يتم حتديد معظم إجراءات 
التحكم عن طريق القوانني، وعادة ما تكون إمكانية التحقق من صحتها عملية عدد مرات الفحص، ودرجات احلرارة وإجراءات ل‹إثبات‹ 
أنه يتم تلبية املعايير املنصوص عليها. وفي حالة مواد التنظيف، فإنها مسؤولية املورد الكيميائي إلثبات فعاليتها وليس من إختصاص 

املطابخ الشعبية.

الشكل 13 توضيح حدود اختبار املنتج النهائي 22،23

ال	ميكن	االعتماد	عليه: إن فرص العثور على مصادر اخلطر متغيرة، ولكن غالًبا ما تكون منخفضة جًدا. فإمكانية احلصول على 

إيجابيات وسلبيات خاطئة هي األكثر شيوعاً. 

عينات	ممثلة: إن القدرة على اختبار عينة عشوائية وإحصائية تكون غير مجدية في معظم حاالت تقدمي الطعام.

األثر الرجعي: ميكن أن تستغرق عدة أيام قبل ان تتوفر النتائج وفي كثير من احلاالت يتم استهالك الغذاء أو بيعه قبل أن يتم احلصول 

على نتائج االختبار.

إحساس	خاطئ	بالسالمة: ميكن للعمل الشاق ألخذ العينات واالختبار أن يعطي اإلحساس بأن “كل شيء حتت السيطرة” وخلق 

شعور قوي بالسالمة الصحية ولكنه زائف.

املتطلبات	التقنية: يتطلب اختبار املنتج النهائي قدرات تقنية للتصميم اإلحصائي خلطط صاحلة من أجل أخذ العينات، واتباع 

النتائج. وينبغي أيضا تنفيذ عملية أخذ العينات وفحصها من قبل موظفني مدربني في تقنيات  إجراءات أخذ العينات وتفسير 

اخملتبرات وتسليمها فورا إلى  مختبر معتمد دوليا.

التكلفة: كل من تكاليف عدد العينات، واملوظفني املشاركني وتكاليف اخملتبرات تكون مرتفعة إذا ما مت اتباع خطط كافية ألخذ 

العينات.

3.4 تطبيق مبادئ نظام تحليل المخاطر الخاصة بالكوديكس في خدمات الغذاء:

يشرح هذا القسم مفهوم »الطريقة اجلديدة لتقدمي الطعام« في سياق األسلوب الشعبية لتطبيق مبادئ نظام حتليل اخملاطر في 

تقدمي الطعام.

1.3.4 مقارنة بين األسلوب الشعبية والجديد من حيث تطبيق مبادئ نظام تحليل المخاطر

›التصنيع‹ التقليدي لنظام حتليل اخملاطر واملوضح في  )1( أسلوب  النص التالي هو ملخص ألوجه التشابه واالختالف الرئيسية بني 

الشكل 14، و)2( ›الطريقة املتطورة اجلديدة« التي مت وضعها خصيصا لصناعة الطعام والتي مت اعتماده من قبل جهاز أبوظبي للرقابة 

›التناسب‹  لتحقيق  في محاولة  املشاكل  بحل  اجلديدة  الطريقة  قيام  على كيفية  الضوء  بتسليط  تقوم  أنها  الغذائية. حيث جند 

للنظام املتطور للمصنعني في عملية التموين.

وجند أن املرجعني الرئيسيني هما كل من نصوص الكودكس وينصح بشدة بقراءتها ملن يريد مزيد من االطالع. وقد مت نشر اجلزء األول 

من قبل الكودكس)1( ومت البدء في اجلزء الثاني من قبل جلنة الكوديكس لصحة الغذاء والذى مت نشره في وقت الحق من قبل منظمة 

األغذية والزراعة.



دليل إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء للفنادق مبني على حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجةدليل إعداد نظام إدارة سالمة الغذاء للفنادق مبني على حتليل اخملاطر ونقاط الضبط احلرجة

47 46

2.3.4 اإلجراءات األولية )الخطوات 1 - 5(

نظام	حتليل	اخملاطر	العادي: يكون تطبيق مبادئ نظام حتليل اخملاطر من املهام التالية: جتميع فريق نظام حتليل اخملاطر، 
وصف املنتج، حتديد االستخدام املقصود، وضع مخطط تسلسلي، التأكيد على اخملطط التسلسلي في املوقع... 
ضمن مؤسسات املنتجات املتعددة، على سبيل املثال عمليات تقدمي الطعام، فرمبا يكون فعااًل جملموعة منتجات ذات 

خصائص متشابهة أو نفس خطوات التصنيع، لغرض تطوير خطة نظام حتليل اخملاطر. )الكوديس، 12003)

املتماثلة والضوابط لتسهيل عمليات نظام  املنهجيات	املتطورة	املبنية	على	نظام	حتليل	اخملاطر: جتمع اخملاطر 
حتليل اخملاطر من قبل رجال االعمال )منظمة االغذية و الزراعة، 22006).

مشكلة: في املصانع واملنشآت، تقوم مجموعة محدودة من خطوط اإلنتاج بإنشاء وصف مفصل للمنتج و رسوم 
وال  والعمليات  املنتجات  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  الغذائية  املنشآت  متتلك  للتحقيق.  وقابلة  مفيدة  بيانية 
ميكنهم إنشاء وصف املنتج والرسوم البيانية التدفقية املفصلة بالقدر الكافي لتلبية متطلبات نظام حتليل اخملاطر 

)أي لتحديد جميع اخملاطر والضوابط احملددة(.

احلل: املنهج النموذجي )على سبيل املثال الطبخ، التبريد، اإلعداد البارد، املمارسات الصحية اجليدة واإلدارة( الذي 
بطريقة  باملطاعم  اخلاصة  املعقدة  العمليات  خرائط  برسم  يقوم  والذي  بالسالمة  تتعلق  هامة  نقاط  على  يركز 
سهلة االستخدام )أي جتميع األقسام على أساس مخاطر وضوابط محددة( في حني عدم وجود التفاصيل األساسية 
املطلوبة لنظام حتليل اخملاطر. ومن غير املمكن وضع مخطط تسلسلي نظام حتليل اخملاطر مفصل بسبب تعقيد 

العملية.

 3.3.4 المبدأ 1: تحليل المخاطر )الخطوة 6( 

نظام	حتليل	اخملاطر:	ينبغي على فريق نظام حتليل اخملاطر ان يقوم بسرد كافة اخملاطر التي رمبا تكون بشكل معقول 
من املتوقع حدوثها في كل خطوة... بعد ذلك يقوم هذا الفريق بإجراء حتليل للمخاطر... وحيثما أمكن التالية ينبغي 
أو الكمي لوجود   / و  النوعي  التقييم  آثارها السلبية على الصحة،  ادراج ما يلي: احلدوث احملتمل للمخاطر وشدة 
ذات  األطعمة  في  استمرار  أو  إنتاج  االهمية،  ذات  الدقيقة  احلية  الكائنات  تكاثر  أو  احلياة  قيد  على  البقاء  اخملاطر، 
السموم واملواد الكيميائية أو العوامل املادية، والظروف التي تؤدي إلى ما سبق... و ينبغي مراعاة معايير الرقابة، ان 

وجدت، التي ميكن تطبيقها على كل اخملاطر )الكوديكس، 12003).

املنهجيات	املتطورة	القائمة	على	نظام	حتليل	اخملاطر: متد املنشآت مبعلومات عن اخملاطر واألخطار ذات الصلة بنوع 
محدد من إنتاج الغذاء من أجل خفض مستويات املعرفة العلمية و احلكم املطلوب من قبل رجال االعمال )منظمة 

األغذية والزراعة، 2006 2). 

الوقت  أو  التقنية  املعرفة  لديك  لم يكن  الطعام  العاملني في صناعة  العظمى من هؤالء  الغالبية  إن  مشكلة: 
إلجراء حتليل للمخاطر لكل من منتجاتهم، كما أنهم ليس لديهم املوارد املالية لشراء  مثل هذه اخلبرات.

احلل: قام جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بتزويد املنشآت مبعلومات عن اخملاطر واألخطار )على سبيل املثال املادة 6 
وقواعد املمارسة: السالمة الغذائية لصناعة تقدمي الطعام( من أجل خفض مستويات املعرفة العلمية و احلكم 
املطلوب من قبل رجال األعمال. بالنسبة للشركات الصغيرة، فإجراءات العمل املوحدة هي التي سيتم توفيرها في 

شكل صور مع املفتش الذي يقوم بتقدمي املشورة والتوجيه.

الشكل 14: اخلطوات االثني عشر الشعبيةة لتطبيق مبادئ الكوديكس:
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4.3.4 المبدأ 2: تحديد نقاط الضبط الحرجة )الخطوة 7(

نظام حتليل اخملاطر : مشكالت السلع: هي اخلطوة التي ميكن عندها تطبيق الرقابة والضرورية ملنع أو القضاء على 
مخاطر السالمة الغذائية أو خفضها إلى مستوى مقبول... قد يكون هناك أكثر من مشكلة من مشاكل السلع 

التي ميكن عندها ميكن ان يتم تطبيق الرقابة ملعاجلة نفس اخلطر )الكوديكس 2003 1).

مشكلة: يجعل نقص اخلبرة التقنية القرارات املتعلقة بخطورة إشكالية مؤسسات التغذية غير املدربة علميا. 
التركيز  نقص  إلى  الغذائية  للمؤسسات  عام  بشكل  احلرجة  الضبط  نقاط  لتقدمي  السابقة  احملاوالت  أدت  لقد 
والسيطرة؛ وتقريبا تعتبر كل خطوة أمر بالغ األهمية على األقل ملنتج أو عملية واحدة، والتعميم يعني أنه، في 

الواقع، كل شيء يصبح خطير.

عرضة  عملية  أو  فردي  ملنتج  محدد  نظام  ضمن  سلفا  احملددة  باخلطورة  املتعلقة  القرارات  تكون  أن  يجب  احلل: 
للمسائلة. يجب أن لدي اخلطوات التي تعتبر بالغة األهمية مستوى أعلي من الرقابة املصممة في إجراء التشغيل 

القياسي مقارنة بتلك التي ليست كذلك.

5.3.4 المبدأ 3: تحديد الحدود الحرجة )الخطوة 8( 

نظام	حتليل	اخملاطر	:	احلد احلرج: املعيار الذي يفصل بني القبول وعدم  القبول.

يجب تعيني احلدود بالغة االهمية والتحقق من صحتها إذا كان ذلك ممكنا لكل مشكالت السلع... وغالبا ما تشمل 
املعايير... املعايير احلسية مثل املظهر املرئي وامللمس )الكوديكس، 2003 1).

و  الطبخ غالًبا ما تكون عددية  CCPs مثل  السلع  احلاسمة ملشكالت  احلدود  التحويلية،  الصناعة  مشكلة: في 
تستخدم لدرجة احلرارة بشكل فعال لرصدها. و نتيجة لذلك، غالًبا ما يتم أيضا تعيني حدود حاسمة ملؤسسات 
التغذية باألرقام، مثل طهي منتج حتى تصل درجة حرارته الى 70 درجة مئوية ملدة دقيقتني. لسوء احلظ، بالنسبة 
ملتوسط   ملتعهد تقدمي الطعام الذي يطبخ مئات من عناصر قوائم الطعام اخملتلفة في ظروف ضاغطة، ال ميكنه اخذ 

عينة بسبب تباين املنتج و املعدات، ولذا تكون درجات احلرارة ليست حد حاسم فعال.

باستخدام  وذلك  العملية،  احلاسمة  احلدود  توفير  ينبغي  احلاسمة،  املوحدة  العمل  إجراءات  النسبة جلميع  ب احلل: 
املعايير احلسية التي ميكن حتقيقها من الناحية العملية إذا لزم األمر. وهذه يجب التحقق من صحتها للتأكد من 
احلرارة الختبار سالمة جميع  درجة  املثال تشجيع استخدام مسابير  )على سبيل  اآلمنة  احلرارة  درجات  لبي  ت أنها 
الضوابط احلسية(. حيث يتم وضع حد حاسم من قبل احلكومة )على سبيل املثال درجة حرارة آمنة للتخزين البارد( 
ويجب أن يكون النظام مرنا ويسمح لرجال األعمال بطلب و توثيق هذه املعلومات احملددة من أجل االمتثال للوائح 

احمللية.

األسلوب اجلديد لتقدمي الطعام املستخدم في هذا القانون ينص على احلدود احلاسمة العملية جلميع إجراءات العمل 
املوحدة في الطهي، مثل عصائر الطيور كلها التي تعمل بشكل واضح متاما من الدم واللحم التي ال يوجد بها أي 
عالمات من اللون الوردي، و تغيير لون اللحوم احلمراء املصنعة من األحمر إلى البني في جميع األنحاء، أو األطباق 

السائلة التي يكون بها فقاعات عند حتريكها.

ويوصى بتلك “املعايير احلسية” ألنها:

ميكن حتقيقها في مطبخ مشغول،	 

تستخدم على نطاق واسع حاليا في الصناعة،	 

ممثل للمهارات العملية و التي يتم تدريسها من قبل الطهاة أثناء التدريب،	 

واألهم من ذلك، يكون من الضروري بالنسبة للتصديق التقني أو “التحقق” من جميع الضوابط احلسية، لضمان 
السالمة أن يتم تسجيله.

6.3.4 المبدأ 4: المراقبة )الخطوة 9(

املراقبة هي القياس املقرر أو مراقبة مشكالت السلع ذات الصلة بحدودها احلاسمة. يجب أن تكون إجراءات املراقبة 
قادرة على اكتشاف فقدان السيطرة على مشكالت السلع ... إذا لم تكن الرقابة مستمرة، اذن فيجب أن يكون 

مقدار أو تكرار املراقبة كافي لضمان ان مشكالت السلع حتت السيطرة )الكوديكس، 2003 1).

املشكلة	للمنشئات	الغذائية: يتطلب نظام حتليل اخملاطر مراقبة صارمة على كل نقاط الضبط احلرجة باستمرار 
وفي أي وقت. ففي عملية التصنيع عندما تكون كل املنتجات واملعدات متشابهة ميكن لعملية أخذ العينات أن 
تتم دون مراعاة التحكم في نقاط الضبط احلرجة. ومع ذلك فهذا ليس ممكًنا في أغلب مسائل التغذية، فمسئولي 

التغذية الذين يحاولون أن يراقبوا من خالل مراقبة عناصر عشوائية خالل الدورية ال يتبعون إجراءات األمان.

احلل	للمنشئات	الغذائية: املراقبة يجب أن تكون فعالة وقابلة للتطبيق. واملراقبة املستمرة في أي وقت مطلوبة 
)مثل  الصناعية  املمارسات  أساس  على  تكون  أن  وميكن  الغذائية  للسالمة  مهًما  التحكم  يكون  عندما  فقط 
احلرارة عندما تكون غير  الفحوصات احلسية( أكثر منها على أساس إضافة أساليب غير مهمة )مثل قياسات 
عملية(. وعندما تكون املراقبة مطلوبة كجزء من برنامج ممارسة النظافة اجليدة أكثر من نظام حتليل اخملاطر وغير 

مرتبطة بنقاط الضبط احلرجة، ميكن أن تتوافر متطلبات اإلشراف احملسن.

  

7.3.4 المبدأ 5 اإلجراءات التصحيحية )الخطوة 10( 

نظام	حتليل	اخملاطر	:	يجب وضع إجراءات تصحيحية منهجية لكل مشكالت السلع في نظام حتليل اخملاطر من 
 ... التعامل مع االنحرافات عند حدوثها. يجب أن تضمن اإلجراءات أن مشكالت السلع مت السيطرة عليها  أجل 
ويجب أن تشمل أيضا التخلص السليم من املنتج املتضرر. يجب توثيق إجراءات االنحراف و التصرف في املنتج في 

نظام حتليل اخملاطر وحفظ السجالت )الكوديكس، 2003 1).

املشكلة: في الكثير من خطط نظام حتليل اخملاطر، اإلجراءات التصحيحية هي إما غير محددة أو غير واقعية، 
مثل “استدعاء مدير” أو “رمي املنتج”. القليل جًدا لديه توجيهات مفصلة وعملية. وبالتالي، عندما حتدث مشاكل 
فال تقوم الشركات بتوثيق االرشادات التي ميكنهم القيام بها أو انهم على استعداد التباعها، و كنتيجة لذلك 

فسالمة األغذية ميكن املساس بها.

كوثيقة  أو  القياسي  التشغيل  إجراء  من  كجزء  مفصلة  تصحيحية  إجراءات  األنظمة  تتضمن  أن  يجب  احلل: 
داعمة. وينبغي أن تتضمن هذه االنظمة النصائح العملية والواقعية بشأن خيارات األمان التي ميكن اتخاذها إذا 
حدثت مشكلة، فضاًل عن اعطاء مساحة للشيف لتوثيق احللول اخلاصة به. حتتاج كل اإلجراءات التصحيحية 
تكرار حدوث  ملنع  إجراءات  التخاذ  االقتراحات  مع  املستمر”  “التحسني  لتسهيل  وطريقة  السجالت،  رابط حلفظ 

مشكلة مشابهة.

8.3.4 المبدأ 6: التحقق من الصحة )الخطوة 11( 

نظام	حتليل	اخملاطر	:	التحقق: استخدام األساليب، اإلجراءات، االختبارات والتقييمات األخرى، باإلضافة إلى املراقبة 
لتحديد مدى االمتثال خلطة نظام حتليل اخملاطر. التحقق من الصحة:   احلصول على أدلة على أن عناصر خطة نظام 

حتليل اخملاطر هي فعالة )الكوديكس، 2003 1). 

املنهجيات	املطورة	استنادا	الى	نظام	حتليل	اخملاطر: إعادة التركيز على التنفيذ ومتطلبات التدقيق في فهم  
رجال األعمال ومراقبة العمليات )وهذا قد تتميز بأنه” املراجعة الذاتية “الرقابة( )منظمة األغذية والزراعة، 2006 2).

املشكلة: التحقق من صحة املهمة التقنية املعقدة. ويعتبر التحقق عادة هو وظيفة مراجعي الطرف الثالث في 
شركات التصنيع الكبيرة؛ ومع ذلك، ينبغي أن يكون جزءا أساسًيا من النشاط الداخلي لرجال االعمال. 

احلل: حتتاج كل احلدود احلرجة أن يتم التحقق من صحتها للتأكد من أنها تلبي املتطلبات القانونية احمللية و/أو 
أفضل ممارسة دولية. ثم حتتاج الشركات إلى أن تتعلم كيفية التحقق من صحة أساليبها اخلاصة مقابل املعايير 
التدقيق  مع  املدير،  قبل  من  الذاتي  التحقق  داخليا من خالل  الصحة  من  التحقق  يدار  أن  ينبغي  و  بها.  املوصي 

اخلارجي االختياري إذا لزم األمر.
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9.3.4 المبدأ 7: حفظ السجالت )الخطوة 12(

ينبغي  اخملاطر.  حتليل  نظام  لتطبيق  أساسي  أمر  هو  للسجالت  الدقيق  احلفظ  يعتبر  اخملاطر:	 حتليل	 نظام	
العملية  الوثائق وحفظ السجالت مناسبة حلجم وطبيعة  أن تكون  توثيق إجراءات نظام حتليل اخملاطر. وينبغي 

)الكوديكس، 2003 1).

املنهجيات	املتطورة	استنادا	الى	نظام	حتليل	اخملاطر: تستخدم األساليب التي تقلل من كمية حفظ السجالت 
)على سبيل املثال استخدام “اليوميات” أو السجالت البسيطة على أساس “اإلدارة بواسطة االستثناء”( )منظمة 

األغذية والزراعة،2006 2). 

املشكلة: يعتبر التوثيق وحفظ السجالت اشكالية بالنسبة ملعظم اصحاب املطاعم الذين ال يديرون أعمالهم 
باستخدام األوراق واسعة النطاق. يحمل معظم اصحاب املطاعم معارفهم العملية ومهاراتهم “في رؤوسهم”، 
وغالبا ال يكون لديهم الوقت أو احلافز لتوثيق كل هذا فيما يتعلق بالسالمة. هناك أدلة على أن العديد منهم يرون 
ان حفظ السجالت الروتينية على انها مرهقة وليست ذات جدوى، والبعض يعترف بتزوير هذه السجالت في بعض 

األحيان عندما يكون مشغواًل.

احلل: يحتاج التوثيق لتحويل نظام حتليل اخملاطر واملصطلحات العلمية إلى اللغة العملية لهذه الصناعة. فقط 
ينبغي طلب كمية صغيرة فقط من الوثائق اإلضافية جلعل كل إجراء عمل موحد مخصص لعملية فردية وبالتالي 
اإلجراءات  وتشجيع  مسؤول  شخص  حتديد  على  السجالت  حفظ  يركز  أن  ينبغي  للغاية.  ومفيد  محدد  يكون 
التصحيحية عندما تتغير األشياء أو تسوء )أي األوقات التي ميكن أن تتعرض فيها سالمة األغذية للخطر(. وهذا 

يضمن أن السجالت ذات مغزى وحتقيق عملية املراقبة على احلد األدنى من التكاليف الوقت واجلهد.

4.4 نظرة عامة على نظام تحليل المخاطر لمشروع التموين

نظام تحليل المخاطر لمشروع التموين )2012-2011(
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