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    مقدمة

سكككككككككككككك هدس    ا   ككككككككككككككر  وا ككككككككككككككع منها ما يو  من حيث الدوافع واألشكككككككككككككك ال  لألغذية أو التخريب املتعمدأعمال التلويث تتفاوت    

 .أو االقتصككككككا  الوكل  اشكككككك   عا   ككككككلسككككككة اامدا ات ال ذاليةاملنشككككككذا ال ذالية والعامل أ  ها أو  و أالنطا  على الصكككككك ة العامة 

 العامة لل ذاء والدواء   ا ا الهيئة   واملقرا من مجلسمدااية األغذية من املخاكر املتعالاللحة التنظيمية   م تضككككككككككككككمن  وقد

 من ااجراءات   ماية األغذية  هككككككككك19/2/1443  وتا يخ (1443-29-2برقم )
ً
 تقو الت    ذاليةال املنشآت على تنطبقوالت   عد ا

اية األغذية من التنظيمية   م الاللحة في و   ما وفق يسككككككككك  ل  ما  ال   ال ذالية املنتجات تخزين أو  تعبذا أو  معا جةأو  بتصكككككككككنيع

 .املخاكر املتعمدا

 الهدف من الدليل

  ككككككككعفاألكثر نقاط التحديد و  األغذية حمايةخطة عناصككككككككر ومتااعة وتنفيذ   عدا شككككككككر  كريقة لهذا الدلي   يهدس
ً
املنشككككككككذا في ا

األغذية من  حماية لنظا نهج ا كككككككككككككك با ي متطبيق ل األخرى الالزمةعناصككككككككككككككر حكم   ككككككككككككككافة   ى التنفيذ ا كككككككككككككك راتيجيات التكيفية و 

أو االقتصككككا  الوكل  ال ذالية  أو املنشككككذا الصكككك ة العامةووا ككككع النطا  على كب ر املتعمد الذي يهدس   ى    ا   ككككر   التلويث

 وفق اشككككككك   عا 
ً
الصكككككككا  ا عن الهيئة العامة لل ذاء والدواء.  اية األغذية من املخاكر املتعمداالاللحة التنظيمية   مملتطلبات  ا

  :  شا ات حول  الدلي  اوفر هذوي

 منها. وأهمية ك  خطة حماية األغذية م ونات 

  األكثر أهميةكيفية  جراء تقييم لتحديد نقاط الضعف. 

 املنشذا خطوات العملية القابلة للتنفيذ املرتبطة اعمليات  حكمكيفية تحديد وتنفيذ ا  راتيجيات الت. 

  األغذيةحماية  خطةتحقق من  جراءات  عا ا التنفيذ متطلبات. 

  األغذية.مرتبطة بإجراءات حماية أو ا خبرا املطلوبة لألفرا  الذين يؤ وأ أنشطة التعليم والتد يب متطلبات 

  خطةا تنفيذ األ لة الداعمة لو  األغذيةمتطلبات حفظ السجالت املرتبطة بكخطة حماية. 

 والتطبيق النطاق

تنطبق عليها الاللحة التنظيمية والدواء  و  لل ذاء العامة الهيئة مع ل سجي امللزمة با للمنشآت ال ذالية موجههذا الدلي  

املوض ة  توصياتالو   شا اتاا  وللمنشذا تحديد ااجراءات الت  تراها منا بة لتطبيق    ماية األغذية من املخاكر املتعمدا

اشذأ  لديهاتوعية العامل أ كما يتوجب على املنشذا ال ذالية  .منها األغذيةملواجهة ال هديدات امل تملة وحماية في هذا الدلي  

 .والعقوبات امل رتبة على مخالف هاأهمية حماية األغذية من املخاكر املتعمدا واللح ها التنظيمية 
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 التعريفات

 املنتجات تخزين أو  تعبذا أو  معا جةأو  بتصككككككككككككككنيع تقو  محلية غذالية منشككككككككككككككذا أي  ها يقصككككككككككككككد :املنشأأأأأأأأأأأ ة 

 .عامل أ أو أكثر في خط االنتاج 5وتضم   لال  هالك املعدا ال ذالية

 أ  شككبه مصككنع. و عد  :ال ذاء  
ً
  أ  مصككنعا

ً
  أ  كازجا

ً
ك  ما هو معد لال كك هالك ام م    ككواء أكاأ خاما

 .أو معا جته في حكم ال ذاء أي ما ا تدخ  في تصنيع ال ذاء أو تحض ره

 أخرى  وأنشكككككطة الهيئة لدى ال سكككككجي  ال تتطلب أنشكككككطة ب أ ما تخلط الت  املنشكككككذا هي :مختلطة منشأأأأ ة 

 تقو  ولكنها مز عة عن عبا ا وهي( مختلطة ز اعية منشكككككككككككذا) ذلك وم ال الهيئة  لدى ال سكككككككككككجي  تتطلب

 
ً
 .الهيئة لدى املنشذا تسجي  تتطلب املز عة تعريف خا ج بذنشطة أيضا

 توجد حيث األغذية وتداول  تصككككككككككككككنيع عمليات في جراءاا  و أ ا خطوا و أ النقطة تلك هي :الضأأأأأأأأأأأعف نقاط 

 تقليكك  و أ ملنع  جراءات/ا كككككككككككككك راتيجيككات اتخككاذ وتتطلككب متعمككدتخريككب  احككدا  مرتفعككة احتمككاليككة و أ ث را

 .الناتج لضر  ا/ا خطر حتماليةا

 اء حيككث توجككد نقطككة  ككككككككككككككعف في عمليككة ال ككذ خطوا أو  جراء هي أي :خطوات العمليأة القأاةلأة للتنفيأذ

 .ملنع أو التقلي  من ا خطر املتعمديمكن فيها تطبيق ا  راتيجيات  رو ية و  كب را

 ى متعمد اشككككككك     كككككككافته يمكن  شكككككككعا ي أو  ف زيائ  أو  كيميائ  أو  ميكروب  عام  أي به يقصكككككككد :امللوث   

 .ال ذالية املنشذا اسمعة لإل را   و أ الوفاا أو   صابة أو  مرض احدا  األغذية

 التقلي    ى حد كب ر من فرص أو  ملنع املتخذا ااجراءاتالوثيقة الت  تتضمن  هي :األغذية حماية خطة 

 على و أ العامة الص ة على ما  النطا  وا ع  ر   ا  ا  تهدس الت  املتعمدا التخريب أو  التلويث أعمال

 .األعمال تلك لتنفيذ كو يلة األغذية ا تخدا  خالل من التجا ية وعالم ها ال ذالية املنشذا  معة

 :عملية تبل  خالل من امل تملةاملتعمدا  املخاكر  و  ا ا وتقييم لتحديد منظم نهج إدارة املخاطر املتعمدة 

 .املتخذا ااجراءات أو  ا جديدا التطو ات على بناءً  بانتظا  التقييم ومراجعة لتحديث

 الضعف نقاط في تنفيذها يتم الت  املما  ات: الضعف نقاط في املتعمدةمع املخاطر  التعامل جراءاتإ 

 التلويث أعمال التقلي    ى حد كب ر من فرص أو  ملنع  وال هديدات املخاكر  تقييم اعد تحديدها تم الت 

 . النطا  وا ع  ر   ا  ا  تهدس الت  املتعمدا

 كان   ذا ما وتقييم ملتااعة املتخذا ااجراءات تلك هي :األغذية حمايةخطة  أنشطة اقبةر م 

 كاس   تكرا   بمعدل وتتم املطلوب النحو  على تعم  املتعمدا املخاكر  من التقلي  جراءات /ا  راتيجيات

 .محتم  خطذ أي وتص يح الك شاس
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 جراءاتأ ت   ى أخطاء في تنفيذ  الت  األ باب لتحديد تتخذ الت  ااجراءات هي :التصحيحية اإلجراءات  

 األخطاء تلك حدو  منع ضمناش   ي ذلك على امل رتبة امثا   وتص يح زال هاالعم  على  و  األغذية  حماية

 .أخرى  مرا

 من التقلي  جراءات /ا  راتيجيات تنفيذ من للتذكد اتخاذها يتم الت  ااجراءاتهي  :التحقق إجراءات 

 . حصانة األق  الضعف نقاط من امل تم  ا خطر  منع أو  وتقلي  ص يح اش   املتعمدا املخاكر 

 الالزمة( منها أكثر  أو  واحدا) ا خبرا أو  التد يب أو  التعليم على حص  الذي الشخص هو  :املؤهل الفرد 

 .بالفر  املناكة الواجبات مع ي نا ب بما مطلوب  نشاط أل اء

 ويتضمن  األغذية حيازا هو  :التخزين  
ً
 األنشطة م   األغذية لتخزين عرض   اش   تتم الت  األنشطة أيضا

. ا خا  الز اعية السلع تجفيف /والتجفيف التبخ ر  م   الفعال  أو  اممن للتخزين  جراؤها يتم الت 

  و شم 
ً
 . السوال  تخزين وخزانات واملستو عات املخازأ  أيضا

 ومن تجه زها  أو  تعديلها أو  تركيبها أو  أكثر  أو  واحد م وأ  من األغذية  عدا  هو : املعالجةأو  التصنيع 

 العص ر  وا تخالص والتبخ ر  والتجفيف والتقط ر  والتقطيع والتبريد الطه  املعا جةأو  التصنيع أم لة

 . وال شميع وال س  وال زي أ والتقش ر  والبس را والت ليف وا خلط التعريفية البطاقة وو ع واملجانسة

 التعبئككة  عككا ا يتضككككككككككككككمن كمككا األغككذيككة  ت ليف بخالس مسككككككككككككككتوعككب أو  حككاويككة في األغككذيككة و ككككككككككككككع: ةئأأالتعب 

 النق  أو  والوزأ والتصكككككنيف الفرز    م األغذية تعبذا  عا ا أو  لتعبذا عرضككككك   اشككككك   تتم الت  واألنشكككككطة

 . مصنعة أغذية   ى خا  ز اعية  لعة تحول  الت  األنشطة يشم  ال  ولكن  للتعبئة العرض  

 اململكة في ذات العالقة الر مية وا جهات والهيئات الوزا ات :الحكومية الجهات. 

 الهيئة العامة لل ذاء والدواءالهيئة : 

 ميال ية  نة :التقويمية السنة. 

 من تطبيق الالئحة االستثناءات

عند  املنشكككككككككآتتلك  على يجب أنه با كككككككككت ناء  عامل أ في خط اانتاج 5الت  تضكككككككككم أق  من  ال ذالية املنشكككككككككآت .أ

 الاللحة تطبيق من اال ككككككككككت ناء متطلبات تسككككككككككتوفي املنشككككككككككذا بذأ  ب الت  ت ةالالزم الوثالق تقد  أأ منها الطلب

 .ملدا عام أوتحتفظ بالسجالت واأل لة الداعمة   األغذية من املخاكر املتعمداالتنظيمية   ماية 

 .تخزين صها يج أو  خزانات في الساللة األغذية تخزين با ت ناء  (املعبذا) األغذية تخزين أنشطة .ب

 لألغذية مز عة في تتم الت  املختلطة املنشآت في والتخزين ا  فظ أو  التعبئة أو  املعا جة أو  التصنيع أنشطة. ج

 (لل ليب املنتجة با ت ناء) :التالية

 (القشرا  اخ ) البيض .1

 (ثانوية م ونات تحتوي  ال   مفرومة غ ر  مقطعة  أو  كاملة) الل و  .2
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وفق ما تراه الهيئة  املنشآت الغذائية في اململكة فينظام حماية األغذية على تطبيق  لبدء الجوالت الرقاةيةالجدول الزمني 

 
 
 :مناسبا

  ةدء التطبيق تاريخ حجم املنش ة

أو أكثر( أو  يرا ات  250تضم عد  موظف أ )كبيرة: 

 مليوأ لاير  عو ي 200 نوية تزيد عن 
31/3/2023 

 ( أو  يرا ات249-50ضم عد  موظف أ )ت: متوسطة

 ( مليوأ لاير  عو ي200-40)  نوية
1/8/2023 

 نوية ( أو  يرا ات 49-5تضم عد  موظف أ ) صغيرة:

 ( مليوأ لاير  عو ي3-40)
1/3/2024 

عامل أ في  5من التطبيق أق  من  املنشآت املستثناة

 خط اانتاج

ة الت  الالزم الوثالقاملنشذا  تقد  أأعلى 

 منهااال ت ناء في حال الطلب  متطلبات تستوفي

 

 األغذية حماية خطة: الفصل األول 

 تضمن تقييم  تتالو  األغذية العامة   مايةبا ئ املاملكتوبة الت  تس ند   ى  وثالقعبا ا عن مجموعة من الهي 
ً
 نقاط الضعفل ا

 التص يحية   وااجراءات األغذية األنشطة املتخذا   مايةمراقبة و جراءات  تحكمال   و جراءاتوالنقاط األكثر عر ة لل هديد

 .و جراءات التحقق الواجب اتباعها

احتماالت التلويث املتعلقة بو  ا خط رانقاط الضككككعف وجو  من ة ملنع أو التقلي    ى حد كب ر  ككككرو ي تعتبر خطة حماية األغذية

 توثيق ا خطة وتنفيذها  كككككككككرو ي و عد. املتعمد لل ذاء
ً
ط الضكككككككككعف املهمة اشككككككككك   من  كككككككككماأ معا جة نقااملنشكككككككككذا تمكن تحت   ا

 .ص يح

 :املكونات التي يوص ى أن تتضمنها خطة حماية األغذية 

 اختيا  أو عد   اختيا  بما في ذلك شر   بب   والت  تتطلب اتخاذ  جراءات للسيطرا عليهاتحديد نقاط الضعف الهامة  -

  نقطة  عف تستد ي اتخاذ اجراء منا بك  نقطة أو خطوا أو  جراء ك

 ال هديدات املرتبطة بتلك النقاط. كيفية تقلي  أو منع أو نقطة  عف تم تحديدها وتوثيق ل   خطوا   جراءات التحكم -

خطة و و ها في   جراءات التحكمبما ي نا ب مع كبيعة الت  تتضمنها ا خطة  األغذيةأنشطة حماية  جراءات مراقبة  -

 .باملنشذا األغذيةحماية 

ي نا ب مع  ص يح  بمااش     جراءات وأنشطة التحكم ذا لم يتم تنفيذ ااجراءات التص يحية الت  يجب اتخاذها  -

 .خطواك  كبيعة 

 .حماية األغذية خطةبتطبيق واالل زا  المدى  لتحقق منل جراءات  -
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  إعداد ومتابعة خطة حماية األغذية عن املسؤولينمؤهالت األفراد 

من املخاكر  التنظيمية   ماية األغذية املتطلبة الوا  ا في الاللحةألنشطة الفر  املشرس واملتااع لعلى املنشذا التذكد من أأ 

 :املؤهالت ما يليالشها ات و تتضمن تلك و  .الاللحةمن  املا ا ال ال ةمن  الفقرا )أ( في ما و  هو فر  مؤه  وفق املتعمدا 

التخصصات ذات العالقة )علو  األغذية  التصنيع ال ذائ   تكنولوجيا  ىحد حاص  على   جة علمية في  -

 (ونحوهاالتصنيع  هند ة اانتاج  الطب البيطري  العلو  الز اعية ... 

 تد يب في مبا ئ  المة ال ذاء  تلق -

 حماية األغذية    ا اتلق  تد يب في  -

 تد يب في   ا ا املخاكر  تلق -

من املخاكر   ماية األغذية  التنظيمية لحةالال  ى ااجراءات التالية والوا  ا فياشراس علبار  مؤه  واحد أو أكثر فقيا  

 :كما يلي املتعمدا

  عدا  خطة حماية األغذية -

  جراء تقييم لنقاط الضعف  -

 تحديد وشر  ا  راتيجيات تقلي  املخاكر املتعمدا  -

  عا ا التقييم  -

اشرافي أ  مع مزيج ا األفرا  بمتطلبات الاللحة التنظيمية من مسؤوليات املوظف أ ل زا اولية  ماأ أأ ت وأ مسؤ كما يجب 

 من التعليم والتد يب وا خبرا واملها ا الالزمة لإلشراس على أنشطة حماية األغذية.

را  واحد أو أكثر من األف أ يتضمن شخصعلى أ  األغذيةا تحدا  وتطبيق خطة حماية ب شكي  فريق للمساعدا في  يوص  و 

  األغذية   مايةعلى   اية باملبا ئ واملفاهيم العامة  األغذية حمايةأأ ي وأ أعضاء فريق و . األغذية   ا ا حماية فياملؤهل أ 

املنشذا ال ذالية  م  : ذأ يضم الفريق أعضاء يشا كوأ اش   مباشر في العمليات ال ذالية والعمليات اليومية في ب كما يوص  

  ا ا   ةيالهند اا ا ات  ا جو ا    ماأ جو ا  المة األغذية أو مراقبة نتاج )بما في ذلك خبراء املعدات(اا     الصيانةاألمن

   املوا   البشرية  أو املختبر. املش ريات

 صياغة خطة حماية األغذية 

تضمن ت األغذيةخطة حماية    ذا كان األغذية.طة حماية من قب  الهيئة العامة لل ذاء والدواء  خ  لزام موحد أو  ش  ال يوجد 

 لاللحة التنظيمية   ماية األغذية من املخاكر املتعمداجميع امل ونات املطلوبة 
ً
ا تخدا  أي تنسيق وتنظيم  منشذاولل  وفقا

 األغذيةخطة حماية  أم لة اجراءاتهذا الدلي   املرفقات فيتضمن تو . تراها منا بة بذي كريقة األغذيةخطة حماية  محتوى 

  اال تعانة  ها.يمكن 
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 خصيص  عدا هقد تم اعضها  متعد ا  وثالقمن  األغذيةخطة حماية  ت وأ تيمكن أأ 
ً
 لتوافق مع متطلبات الاللحة التنظيميةل ا

 والبعض امخر قد ي وأ موجو  من املخاكر املتعمدا  ماية األغذية 
ً
  م   نظم   ا ا  المة ال ذاء بالفع  ألغراض أخرى  ا

كان  الت  فف  حال في مجموعة واحدا من السج األغذيةخطة حماية  املطلوبة في يتم حفظ الوثالقوليس بالضرو ا أأ 

االحتفاظ بذي معلومات  فيمكن   خطة حماية األغذية املطلوبةاملوجو ا تحتوي فقط على اعض املعلومات ا  الية السجالت 

 لدى املنشذا.   افية مطلوبة  ما اش   منفص  أو مدمج مع السجالت املوجو ا
ً
 حاليا

 التعديالت الدورية والتحديث على خطة حماية األغذية 

والنقاط األكثر خطو ا   باملنشذا ةا خاص ةالضعف ا  الينقاط تقييم بدقة نتالج عكس ت وثيقة عبا ا عن األغذيةخطة حماية 

  .على األق  عام أك   اش   كام  األغذيةخطة حماية  تقييم عا ا  والبد من و جراءات الضبط والتحكم ا خاصة بتلك النقاط.

 :للخطة التقييمستلز  الظروس التالية أيًضا  عا ا تكما 

 حدى نقاط تقييم أو زيا ا كب را في  ا عف جديد وجو  نقاطعندما يؤ ي ت ي ر كب ر في األنشطة   ى احتمال ل -

 .الضعف املوجو ا

  .الت  تتم  اخ  املنشذاامل تملة املرتبطة اعملية ال ذاء معلومات جديدا حول نقاط الضعف باملنشذا  في حال علم -

  .ك   لم يتم تنفيذها اش   ص يح األغذية حمايةأو خطة   جراءات التحكم ت وأ  عندما -

تهديدات لإلمدا ات ال ذالية  و أ عف جديدا  نقاطمع  للتعام  التقييمل ذاء والدواء  عا ا ل الهيئة العامة عند كلب -

  اخ  أو خا ج اململكة.  العلم  التقييموالتطو ات في 

 تقييم نقاط الضعف والنقاط األكثر عرضة للتهديدات املتعمدةتحديد و : الفصل الثاني
 

 لتحديد نقاط الضعف  (Vulnerability Assessment) الضعفنقاط كيفية  جراء تقييم  يشر  هذا ا جزء
ً
األكثر احتماال

حيث  ال ذاء تداول أو عا جة أو م تصنيع اتالنقاط وا خطوات وااجراءات في عملي تحديد وتقييموتتضمن . للتعرض للخطو ا

لتقلي  أو منع أي ث را و جراءات التحكم تحديد ا  راتيجيات  يتم ؛ ومن خالل هذا التقييماملتعمد التلويثيمكن أأ يحد  

 .كب را مرتبطة  هذه النقطة أو ا خطوا أو ااجراء

هناك العديد من األ اليب طلب  نجازها ا تخدا  كريقة معينة. و وال يت مرنة  جراءات تقييم نقاط الضعف متطلباتتعتبر 

 ةا خاصتقييم ال جراءات كاملا أأ  الت  تراها املنشذا منا بة يةنهجاملاختيا   يمكنحيث الضعف. لنقاط ملمكنة اجراء تقييم ا

 لاللحة التنظيمية   ماية األغذية من املخاكر املتعمدا. طلوبامل تحقيق التقييم تضمناملنشذا ب
ً
 وفقا
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 إرشادات عامة قبل البدء ةتقييم نقاط الضعف 

على منع أو تقلي  نقاط كيف   ركز وتحديد أولوياتها و املطلوبة لتحديد املوا   تستخد  منهجية تقييم نقاط الضعف  -

معرفة تفصيلية تقييم المنهجية   ا. يجب أأ تعكسخطوات أو  جراءات محد والنقاط األكثر خطو ا فيالضعف 

 . املنشذاوااجراءات املرتبطة بالعمليات و للنقاط أو ا خطوات 

با تخدا  األ اليب املنا بة  في املنشذاالعمليات املرتبطة باألغذية  جراءات كافة لضعف اتقييم ات  جراءأ تشم  أ -

األكثر خطو ا وقابلية لل هديد )النقطة لتقييم ك  نقطة أو خطوا أو  جراء في عملية ال ذاء لتحديد نقاط الضعف 

 
ً
ص ة على الوقع أأ تسبب  رً ا وا ع النطا  من املتف  ذا تم ا ت اللها هي تلك النقطة الت  وخطو ا األكثر  عفا

 (.ذاليةأو املنشذا ال  العامة

 نقطة أو خطوة أو إجراء إجراء تقييم الضعف في كلأثناء  )التقييم الثالثي( يجب مراعاة العناصر التالية: 

 .ملوثة(  ذا تم    افة ما ا وكمية املنتجا خطو ا  امل ال التذث ر امل تم  على الص ة العامة )على  بي   .1

  منتجللالوصول  م انية  .2

 قد ا على تلويث املنتجال .3

حدو  التلويث املتعمد بوا طة موظف من  احتماليةتقييم ك  عنصر من هذه العناصر ال الثة  مع األخذ اع أ االعتبا  عند 

 . اخ  املنشذا

  تقييم الضعف اتباعها قبل إجراءة املوص ىالخطوات األولية: 

من املمكن كما أنه . وفاعلية بكفاءا للمساعدا على ا جاهزية اجراء تقييم الضعفولية األ خطوات اعض ا باتخاذ  يوص  

فف  هذه ؛ (HACCP) الها ككككككككككككككب نظا م   هذه ا خطوات األولية ألغراض أخرى أنجزت بالفع  عد  من بذأ املنشككككككككككككككذا قد 

 وهذه ا خطوات هي: .لتقلي  ا جهو  وعد  التكرا بالفع  اال تفا ا من أي موا   ووثالق موجو ا  يمكنا  الة 

 حماية األغذيةتشكي  فريق  عدا  خطة  -

 وصف املنتج/ املنتجات  اخ  نطا  التقييم -

 العملية  ر   م مخطط  -

 التصنيعية ةوصف مختصر  خطوات العملي -

 األغذيةعداد خطة حماية تشكيل فريق إ -1

أأ   على ا خبراو  املؤهالت األفرا  ذوي يتضكككمن واحد أو أكثر من  يوصككك   ب شككككي  فريق اعدا  وتطوير خطة حماية أغذية 

  فريقاليضككككم 
ً
  ويمكن أأ في املنشككككذا اشكككك   مباشككككر في العمليات ال ذالية والعمليات اليومية وأ شككككا كممن ي موظف أأيضككككا

 يتضمن الفريق أعضاء من:

   المة األغذية ومراقبة ا جو ا -

 املختبرات  -
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 األمن -

 اانتاج ال ذائ  -

 خبراء معدات األغذية -

 النظافة والتعقيم -

 املوا   البشرية -

 الهند يةالشئوأ  -

 الصيانة -

 . ال  شا يةا جهات التعاونية واملجموعات ا -

 ا خبراء ا خا جي أ وا جامعات -

 يمكن 
ً
توف ر ااشراس أو التوجيه اشذأ تنفيذ ا خطة في العمليات اليومية للمنشذا. وهذا  حماية األغذيةلفريق أيضا

 بحماية األغذية. يشم   ماأ تد يب األشخاص املنا ب أ على التعام  مع واجباتهم املتعلقة

 وصف املنتج/ املنتجات داخل نطاق التقييم -2

جراء أو مراجعة ا وأي معلومات أخرى قد ت وأ مفيدا    م )األ ماء( للمنتج النهائ على ا املنتج وصفأأ يشتم  

 .تقييم الضعف

 العمليةسير رسم مخطط  -3

ك  نقطة أو خطوا أو  جراء في العملية قيد يوضكككككككك  العملية  لسكككككككك ر  بذأ تضككككككككع املنشككككككككذا قالمة أو   ككككككككم مخطط  وصكككككككك ي

 العملية وصكككف  ككك ر يوفر مخطط و التقييم. 
ً
 واضككك  ا

ً
 وبسكككيط ا

ً
نتج ال ذائ  وامل ونات املرتبطة امل تصكككنيع  جميع خطوات ا

م    كككالمة أخرى )ألغراض  انشكككاءهاالعمليات الت  تم   ككك ر مخططات  ا كككتخدا  ويمكناملنتج. مراح  جميع به أثناء 

 .األغذية(

 وصف مختصر لخطوات العملية التصنيعية -4

وقد العملية.  لسكككك ر يوضكككك  وصككككف العملية ما يحد  في ك  خطوا من خطوات العملية املد جة في الر ككككم التخطيط  

تقييم ك  خطوا عملية يمكن أأ يوفر معلومات أ ككككا ككككية ل يتم عندملا  وجز امل وصككككفالذأ ب تجا ب التطبيقأوضكككك   

 . ملة أ  المحت ملساعدا في تحديد ما  ذا كان  هناك ث را كب راوا الضعفنقاط 

 يككدويكك ال ككذاءم كك  مككا  ذا كككاأ يتم التعككامكك  مع  علومككاتمليمكن 
ً
 ومككا  ذا كككانكك  معككدات املعككا جككة في منطقككة ذات حرككة  ا

 الضككككككككككعفنقاط   ا ككككككككككة تقييم في  قة اشكككككككككك   كب ر أأ تسككككككككككاهم   في املنتجالتدوير تم  عا ا كاأ يوما  ذا  عالية  عمال

 .بفاعليةوتنفيذها و جراءات التحكم تحديد ا  راتيجيات و 
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 )نقطة أو خطوة أو إجراء إجراء تقييم الضعف في كلأثناء  منهجية )التقييم الثالثي 

    كما تم
ً
 :نقطة أو خطوا أو  جراء  جراء تقييم الضعف في ك أثناء  يجب مراعاا العناصر التاليةااشا ا  ابقا

 .التذث ر امل تم  على الص ة العامة .1

  منتجللالوصول  ام انية .2

 قد ا على تلويث املنتج ال .3

:العناصر األ ا ية ال الثة لتحديد نقاط الضعف  منهجيةويوض  الش   التا ي 
ً
 والنقاط األكثر تهديدا

 

ك  عنصر  فييوفر تقييم   جة الضعف لذلك   .  جة معينة من الضعف قد ي وأ لهاجميع النقاط وا خطوات وااجراءات 

 كريقة لتحديد نقاط الضعف  ال الثةمن العناصر األ ا ية 
ً
إذا كان  النقطة أو ا خطوا أو ااجراء  ها ف. األكثر خطو ا وتهديدا

 للتحكم في امثا  امل تملةفه  خطوا  كب را نقاط  عف 
ً
 اا شا ات واأل اليباعض و يتم تو يح . حرجة وتتطلب تدخال

 ها كما يلي:الضعف املرتبطة  املمكنة لتقييم العناصر األ ا ية ال الثة وتحديد   جة 

 ت ثير املحتمل على الصحة العامة(إرشادات تقييم العنصر األول )ال -

 العامة:التذث ر امل تم  على الص ة يمكن اال تعانة با جدول التا ي والذي يوض  كيفية تقييم 

 القيمة الت ثير

)أمراض حا ا أو وفيات أو كليهما( حالة  10000تذث ر محتم  على الص ة العامة يزيد عن 

 .معرض للخطر من املنتج 10000أو أكثر من 
10 

)أمراض حا ا أو وفيات أو حالة  10000 - 1001تذث ر محتم  على الص ة العامة ب أ 

 معرض للخطر من املنتج 10000 - 1001أو  كليهما(
8 

)األمراض ا  ا ا أو الوفيات أو حالة 1000 - 100تذث ر محتم  على الص ة العامة ب أ 

 معرض للخطر من املنتج 1000-100كليهما( أو 
5 
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أو  )أمراض حا ا أو وفيات أو كليهما(حالة  99 - 1تذث ر محتم  على الص ة العامة ب أ 

 معرض للخطر من املنتج 99 - 1ب أ 
3 

و عد  وجو  ال يوجد تذث ر محتم  على الص ة العامة )أي عد  وجو  أمراض أو وفيات( أ

 ت معر ة للخطرمنتجا
1 

 

املعلومات الت    ساعد في التمي ز ب أ املدى امل تم  للتذث ر ا  ا  على الص ة العامة في حالة في ا جدول أعاله  توفر األوصاس

 الصلة.  ذو  في النقطة أو ا خطوا أو ااجراء   افة ما ا ملوثة

 للمساعدا في اتخاذ القرا  بقيمة ال هديد امل تم :يمكن األخذ في االعتبا  العناصر التالية 

 (ال ش يلةالدفعة ) كمية -

 املنتجمن  حجم ا  صة -

 عد  ا  صص -

ميكروبات ممر ة كا تخدا  السمو  املميتة م   السيانيد  أو )أمراض  أو  وفياتب ال سببقد ا امللو  امل تم  على  -

 م   الساملونيال(

 ا تخدا  امللو .عد  الوفيات امل تملة في حال  -

 الدفعة. لكمية نسبةكمية امللو  الالزمة احدا  الضر   -

 إرشادات تقييم العنصر الثاني )إمكانية الوصول للمنتج(: -

  ى املنتج في ك   امل تم  )من خا ج املنشذا أو من  اخلها( على الوصول املهاجم  بنفس كريقة يجب التفك ر  ر هذا العنص لتقييم

قد يتم التوصية وبالتا ي  التقييم في  أهميةالعنصر األكثر هو لمنتج لوصول ال م انية  و عتبر تقييمنقطة أو خطوا أو  جراء. 

 .عند اجراء تقييم الضعف لو ع خطة حماية األغذية هذا العنصر لبعض املنشآت بالبدء  

  م انية الوصول للمنتج: يفية تقييميمكن اال تعانة با جدول التا ي والذي يوض  كو 

 القيمة الوصف

 بسهولة للمنتج يمكن الوصول 

 يمكن للمهاجم أأ يلمس املنتج(. امل ال يستطيع املهاجم الوصول   ى املنتج )على  بي   •

 وجو  خزانات امل ال من شذنها أأ تجع  الوصول   ى املنتج صعًبا )على  بي  في املنشذا ال توجد خصالص  •

 (.الواقية أو م زات أماأ املعدات أو الد وع محكمة ال لقم لقة أو املعدات 

 املنتج مفتو  وغ ر مؤمن بالتعبئة أو املعدات أو غ رها من حواجز الوصول املا ية. •

 يتم التعام  مع املنتج أو تنظيمه أو نقله بطريقة يسه  الوصول  ليها. •

10 

 للمنتج يمكن الوصول 

م لقة أو  وجو  خزانات امل ال هناك خصالص محدو ا من شذنها أأ تجع  الوصول   ى املنتج صعًبا )على  بي   •

 (.الواقية أو م زات أماأ املعدات أو الد وع محكمة ال لقاملعدات 

 املنتج في معدات يمكن الوصول  ليها بدوأ أ وات أو لواز  متخصصة. •

8 
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املا ية الت  تحد من الوصول  القيو هناك حد أ نى من  امل ال )على  بي   ليس باألمر الصعب املنتج   ى الوصول  •

 للعبث. قابلة( ولكنها قد تتطلب معدات فتح أو نقاط وصول أو ت ليف غ ر املنتج  ى 

ا إلى املنتجيمكن الوصول   جزئي 

 جزئ    ى املنتج.ا وصول  م انية اللدى املهاجم  •

وجو  هناك اعض ا خصالص الت  من شذنها أأ تجع  الوصول   ى املنتج صعًبا نوًعا ما )على  بي  امل ال    •

 (.الواقية أو م زات أماأ املعدات أو الد وع محكمة  ال لقم لقة أو املعدات  خزانات

5 

 إلى املنتجيصعب الوصول 

 وجو  خزانات امل ال هناك خصالص مهمة من شذنها أأ تجع  الوصول   ى املنتج صعًبا لل اية )على  بي   •

 (.الواقية أو م زات أماأ املعدات أو الد وع محكمة ال لقم لقة أو املعدات 

 معدات تجع  الوصول  ليه صعًبا بدوأ أ وات أو لواز  متخصصة. موجو   اخ املنتج  •

 ا جا ي تجه زه أو تخزينه. املنتجقيو  املساحة تحد من الوصول   ى  •

3 

 ى املنتجال يمكن الوصول إل

 ال يستطيع املهاجم ملس املنتج(. امل ال ال يستطيع املهاجم الوصول   ى املنتج )على  بي   •

 وجو  خزانات امل ال هناك خصالص مهمة من شذنها أأ تجع  الوصول   ى املنتج صعًبا لل اية )على  بي   •

 (.الواقية أو م زات أماأ املعدات أو الد وع محكمة ال لقم لقة أو املعدات 

 املنتج محاط ومؤمن بالت ليف أو املعدات أو غ رها من حواجز الوصول املا ية. •

 .يتم التعام  مع املنتج أو تنظيمه أو نقله بطريقة يتعذ  الوصول  ليها •

1 

 

 :(املنتجقدرة على تلويث الثالث )الإرشادات تقييم العنصر  -

الوصول   ى املنتج )الذي تم تقييمه  ا تطاعاملهاجم  الذي نجا  ر في مدى  هولة أو صعوبة  تفكيجب الهذا العنصر   لتقييم

ص ة النطا  على ال وا ع ر  املتم   في  حدا   ه  لتحقيق هدف وأ أأ يتم اك شافه ملوثةا خال ما ا   ال ان (في العنصر 

في تقييم قد ا املهاجم على تلويث املنتج بنجا  في ك  نقطة أو خطوا أو  المساعدلأ اا اختيا ية يم   ا جدول التا ي و  العامة.

  جراء قيد التقييم.

 

 القيمة الوصف

 حداث التلوث ةنجاح وسهولة مرتفعةإ

مما ي يح للمهاجم العم   وأ أأ يالحظه أحد  األنظا  أو محجوبة عن  معزولة ت وأ خطوا العملية في منطقة  •

 مع قيو  زمنية قليلة أو معدومة.

 بنجا . احدا  الضر   املنتج  ى  سه    افة كمية كافية من امللو من ال •

 ككككككككككيحتاج املهاجم   ى التصككككككككككرس بقلي  من  ؛املنتجمن املسكككككككككك بعد جًدا اك شككككككككككاس املهاجم مضككككككككككيًفا ما ا ملوثة   ى  •

 ا خال امللو .ال ام  التخف  أو التخف  

 ث من قب  مهاجم.يومن غ ر املرج  أأ يالحظوا محاولة تلو  املنطقة ال يوجد عمال أو عد  قلي  منهم في  •

)على  ككككككبي   من خالل با ي  جراءات العملية الت  تم  ا ككككككاف هاامللوثات  زالة  ام انية هناك احتمالية منخفضككككككة •

تخفيفه أو تحييده في هذه النقطة أو ا خطوات أو ااجراءات الالحقة في  أو االه زاز( أو   يكريق ال سكككككككككككك عنامل ال: 

 العملية.

10 
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 ةنجاحتلوث إلحداث السهولة عالية نسبيا

 نا    •
ً
 مما ي يح للمهاجم العم   وأ أأ يالحظه أحد. عند تلك ا خطواالعملية  ما يتم مالحظةا

 ملوثة بكميات كافية. ي وأ من السه  نسبًيا للمهاجم أأ يضيف بنجا  ما ا  •

؛  كككيحتاج املهاجم   ى التصكككرس بذق  املنتجما ا ملوثة   ى   كككافة  اثناءمن غ ر امل تم  أأ يتم اك شكككاس املهاجم  •

 ا خال امللوثات. التخف قد  من 

 ث من قب  مهاجم.يومن غ ر امل تم  أأ يالحظوا محاولة تلو  املنطقة يوجد عد  قلي  من العمال في  •

 .جزاءالتقليب موجو  ولكن امللوثات قد ال يتم توز عها بال ساوي في جميع أا خلط أو  •

  أو االه زاز( أو تخفيفه أو ي  عن كريق ال سككككككككك)على  كككككككككبي  امل الهناك احتمال  كككككككككدي    ى حد ما ازالة امللوثات  •

 تحييده في هذه النقطة أو ا خطوات أو ااجراءات الالحقة في العملية.

8 

 ةنجاحتلوث إلحداث ال متوسطةسهولة 

 ككككككككككككي وأ املهاجم تح  قيو   األنظا ؛محجوبة عن  خطوا العملية  في اعض األوقاتيتم مالحظة خطوا العملية  •

 .وليس لديه الوق  ال افي احدا  التلويث زمنية

  ي وأ من الصعب نوًعا ما على املهاجم أأ يضيف بنجا  ما ا ملوثة بكميات كافية  وأ أأ يتم اك شافه. •

 فقط قا    كككككككككي وأ املهاجم  •
ً
ما يمكن حمله في ا جيب(  امل ال من امللوثات )على  كككككككككبي   قليلة كميةعلى   كككككككككافة ا

  وأ اك شافه.

 ككيحتاج املهاجم   ى التصككرس  ؛املنتجمن امل تم  اشكك   معتدل أأ يتم اك شككاس املهاجم مضككيًفا ما ا ملوثة   ى  •

 ال امللو .بد جة معينة من التخف  أو النشاط املشبوه ا خ

 .املنتجولكن ظروس املعا جة قد توزع امللوثات في  للمنتج ال يوجد خلط أو تقليب  •

  أو ال ربلة أو االه زاز( أو تخفيفه أو يعن كريق ال سكككك امل ال ازالة امللوثات )على  ككككبي   متو ككككطهناك احتمال  •

 العملية. فيتحييده في هذه النقطة أو الحًقا 

5 

 سهولة منخفضة 
 
 احجنةلتلوث إلحداث ا نسبيا

 مالحظة العملية أكثر من نصف الوق .  ي وأ املهاجم تح  قيو  زمنية صا مة نسبًيا. يتم •

  ي وأ من الصعب على مهاجم أأ يضيف بنجا  ما ا ملوثة بكميات كافية  وأ أأ يتم اك شافه. •

 ككككككككيتع أ على املهاجم القيا  بذنشككككككككطة  ؛املنتجمن امل تم  جًدا أأ يتم اك شككككككككاس املهاجم مضككككككككيًفا ما ا ملوثة   ى  •

 مشبوهة أو غ ر منتظمة لتلويث املنتج.

ث من قبكك  يككومن امل تمكك  جككًدا أنهم  ككككككككككككيالحظوأ محككاولككة تلو  املنطقككة من العمككال في  بعضأو ال يوجككد العككديككد •

 مهاجم.

 ولن يتم توز ع امللوثات اش   فعال على. موجو  ا خلط أو التقليب غ ر  •

  أو االه زاز( أو تخفيفه أو تحييده في هذه ي  عن كريق ال سككككككككة امللو  )على  ككككككككبي  امل الازالهناك احتمال كب ر  •

 النقطة أو الحًقا في العملية.
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 للتهديدات املتعمدة األكثر  تقييم النقاط األكثر ضعفا

 
 تعرضا

 لعناصككككككككككككككر ال الثة وأ القيم مرتفعة لأ تمن املتوقع أفسككككككككككككككي وأ  ا خطوات  ذا كان  هناك نقطة  ككككككككككككككعف كب را في  حدى 

الوصككككككككككككككول   ى من  ككككككككككككككهولة    جة مرتفعةعلى الصكككككككككككككك ة العامة  و امل تم  التذث ر من    جة مرتفعة ككككككككككككككي وأ هناك  وبالتا ي

 . ليهبنجا  اعد الوصول   لقد ا على تلويث املنتجاو ي وأ لدى املهاجم  املنتج 

. على الضعيفة واملهد اعملية ال اتخطو  حدى كب را في   قرا  وجو  ث راى لعنصر واحد تلقالًيا    رتفعةال تؤ ي الد جة امل

حالة  10000يزيد عن  وال سككككككككككككككبب فيما ككككككككككككككبي  امل ال  يمكن أأ ي وأ  خطوا تذث ر تقديري محتم  على الصكككككككككككككك ة العامة 

 .بنجا التلو   حدا اجراءات تجع  من الصعب   تخضعيتعذ  الوصول  ليها أو أنها  قد  ولكن يةمر 

قيمككة ذات تككذث ر أقكك  بك  ر على الصكككككككككككككك ككة العككامككة بنككاًء على  نهككافي منته  ا خطو ا  غم أيمكن أأ ت وأ خطوا  املقككابكك  في 

 1000-100خطوا لها تذث ر محتم  على الصكككككككككككككك ة العامة ب أ النقطة/ا العنصككككككككككككككرين امخرين. على  ككككككككككككككبي  امل ال  قد ت وأ 

فيتم  التلويثحدا   في  نسككككبيةمعر ككككة للخطر والت  يمكن الوصككككول  ليها من قب  مهاجم ولديها  ككككهولة  من املنتج حصككككة

فإأ تحديد  مسككككككتوى الضككككككعف . ألأ ك  عنصككككككر من العناصككككككر ال الثة مهم لتقييم اعتبا ها نقطة حرجة ذات خطو ا كب را

 نقاط الضككككككككككككككعف الهامة 
ً
ة لهذا   ا ض النظر عن مدى ا تفاع الن يجال يعتمد على عنصككككككككككككككر واحدوا خطوات األكثر تهديدا

 العنصر.

 

 للتهديد: -
 
 وتعرضا

 
 استخدام نتائج تقييم العناصر الثالثة في تحديد النقاط األكثر ضعفا

ترتيب خطوات العملية حسب قيمة املجموع من يتم ساب الد جات للنقاط وا خطوات وااجراءات   حايتم أأ  اعد

خاص باملنشذا و يا اتها وعملياتها.  تقييمو  تقييم الضعف با تخدا  العناصر األ ا ية ال الثة عدبو األعلى   ى األ نى. 

ت وأ فيه   جات مع أ لنقاط  عد تحديد  بالضرو اليس ولكن  نظرا عامة  قد تعكس مجموعة   جات العناصر 

 للهجو يس  خطوات عملية قابلة وجميع   جات املجموع األق  ل للهجو املجموع األكبر  الًما خطوات عملية قابلة 

 مطلًقا. 

وجو  نقاط  عف كب را عندما يتم تسجي   فمن املتوقع. لنقاط الضعفأعلى وأق   حدو من املمكن توف ر ولكن 

عد  وجو   وبامل   . (26)أي عندما ت وأ   جة مجموع خطوا العملية أكبر من أو تساوي  عالية ك  عنصر بد جة 

أي عندما ت وأ   جة مجموع خطوا العملية أق  من  منخفضة نقاط  عف كب را عندما يسج  ك  عنصر   جة 

 في جميع ا  االت. نقطة  عفولكن ال يوجد  قم محد   من هذه املجموعة يش ر   ى وجو   .(13) أو تساوي 
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 خطورةقييم الضعف وتحديد النقاط األكثر تسترشادي لنموذج ا

 ا م املنشذا:

 املنتج/مجموعة املنتجات:

 العنواأ:

 تا يخ تنفيذ التقييم:

 1العنصر وصف الخطوة خطوة العمليةالاسم  م

التقييم 

 والسبب

(1-10) 

 2العنصر

التقييم 

 والسبب

(1-10) 

 3العنصر

التقييم 

 والسبب

(1-10) 

 املجموع

(3-30) 

تعتبر هل الخطوة  وصف القرار

ضعف  ةنقط

 ؟خطرة
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  الهامة الرئيسية نشطةاألالتقييم ةناء  على: 

لد ا ات الت  أجري  اوبحسب  للتعرض لتلويث متعمد. أكبر  ذات قابليةو حسا ة  تعتبر اعض األنشطة في عملية اانتاج 

 في تقييم نقاط الضعف فإأ هذه األنشطة هي:

ال هوية أو نقاط أو فتحات ركبة النق   يشككككككككككككككم  هذا النشككككككككككككككاط فتح م :السأأأأأأأأأأأائلة الخاماسأأأأأأأأأأأتقبال وتحميل املكونات  -1

كما يشككم  ذلك مصككا   املياه املسككتخدمة  ا خا .اكيم  وتفر غ السككال    و بط أي معدات ضككأ أو خر الوصككول األخرى 

 في عملية اانتاج  واء كاأ مصد  املياه من  اخ  املنشذا أو من خا جها.

السكككككككككككوال   ما في صكككككككككككها يج التخزين أو في صكككككككككككها يج أخرى باملنشكككككككككككذا  تخزين :السأأأأأأأأأائلة والتعامل معهاتخزين املكونات  -2

  أو حفظ املنتجات ومخاليط الفيتامينات وامل ليات( الدهوأ والزيوت   ونات السككككككككاللة )على  ككككككككبي  امل اللتخزين امل

 .األخرى   أو لتخزين األغذية الساللة ألغراض املعا جة ت وغ رها من أنشطة مراقبة ا جو االساللة الختبا  العينا

  و شم وتعل    افة م ونات ثانوية اش   مباشر   ى خط اانتاج  :التعامل مع مكونات غذائية ثانوية -3
ً
تحض ر  أيضا

  ى عا جة امل وأ قب    ككككككككككككككافته ملعملية القياس والوزأ وا خلط املسككككككككككككككبق أو بذي كريقة أخرى م    امل ونات ال انوية

 املنتج

 و شم  ا خلط والتجانس والطحن والطالء وغ رها من األنشطة املشا هة. :الخلط واألنشطة املشابهة له -4

تطبق منهجية العناصكككر ال ال  ذلك ألنها كريقة منا كككبة اجراء تقييم لنقاط الضكككعف و و عتبر تقييم األنشكككطة ا  سكككا كككة 

 للهجمات. ويمكن للمنشككككككككككككذا ا جمع ب أ تقييم املخاكر املتعمدا بناًء على العناصككككككككككككر 
ً
لتحديد نقاط الضككككككككككككعف األكثر تعر ككككككككككككا

 سية ا  سا ةالرلينشطة وتقييم األاأل ا ية ال ال  

 الفصل الثالث: إجراءات التحكم وإدارة املخاطر املتعمدة
 

أو التقلي    ى  نعمل األغذية حمايةب مختصكككككككككككككك أبوا ككككككككككككككطة  تتخذاملتعمدا  و املخاكر تقييم هي تداب ر قالمة على   جراءات التحكم

سالمة لالوقالية  ااجراءاتتختلف كبيعة اجراءات التحكم عن كبيعة و  .نقاط الضعف الكب را الت  تم تحديدها حد كب ر من

الوقككاليككة   ى تقليكك  أو منع حككدو   ااجراءاتملتعمككد بينمككا تهككدس  هككديككد اال  ى تقليكك  أو منع  تهككدس التحكم إجراءاتاألغككذيككة. فكك
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 لتقلي  الوصكككككككككككول املا ي   كككككككككككافة   ى ذلك  ي قصكككككككككككد.  وأ غذية لأل  تلو 
ً
  ى ( Physical access)تم تنفيذ اجراءات التحكم عا ا

 .رصة املهاجم لتلويث الطعا  بنجا   أو تقلي  فأو م اأنقطة أو خطوا أو  جراء 

 كيفية تحديد واختيار إجراءات التحكم 

يتم   يجب أأ   وعند القيا  بذلكال الثة الت   كككبق ذكرها في الفصككك  ال ان تقيم ك  عنصكككر من العناصكككر أ ى املنشكككذا أعل

يسككككاعد في تحديد  مما    خطوا من خطوات العملية ككككعف عا  لتهديد أو أي  تقييمكيف يسككككاهم ك  عنصككككر في   ا ككككة 

 . ماية األغذيةتنفيذها   انشذاملالت  يجب على و جراءات التحكم ا  راتيجيات 

 

 

 وبش   عا   ترتكز  جراءات التحكم العامة الت  من املمكن اأ تستخدمها املنشآت على عنصرين  ليسي أ هما: 

  منتجللالوصول  م انية وهو  2العنصر  قم  -

 قد ا على تلويث املنتج الوهو  3  قم العنصر  -

 :بهدفالخاصة  إجراءات التحكم/يجب تصميم استراتيجياتعليه،  وبناء  

أو وجو  من خالل ااشراس  اانتاج نطقةمامل ال  زيا ا مراقبة على  بي  )هاجم امل بوا طةلمنتج لوصول ال( تقلي   م انية 1

م   غرس تحض ر مرافق لألشخاص الت  تقتض   مهامهم الوظيفية التواجد اش   حر عند نقاط هامة  اخ  املنشذا 

 (ا خلطات وامل ونات

 (بإح ا  قف  صها يج التخزين على  بي  امل ال قيا  املهاجم بتلويث املنتج )نجا  ( تقلي  فرصة 2

  داخل املنشآت: األغذيةأمثلة إلجراءات التحكم التي يمكن استخدامها لحماية 

 :
 
 التي تعتمد على األفرادوصول التقليل إمكانية  اجراءاتأوال

تحديد من هو   املعتمدا على األفرا  والت  يمكن أأ تقل  من  م انية الوصول  جراءات التحكم /تتضمن ا  راتيجيات .أ

  ذلك.  همومنع األفرا  من التواجد هناك  ذا لم تتطلب وظيف الضعفنقاط تواجد عند املصر  له بال

تلك بحيث يتلقى املوظفوأ العاملوأ في  الضعفنقاط الذين يتطلب عملهم التواجد عند موظف أ لل تدقيقاجراء  .ب

للموظف أ اش   كر ي مع م اأ تواجدهم  بحيث تتضمن  التدقيقأ ت نا ب   جة وأ أق . صالحياتناكق مستوى امل

 والعكس ص يح.
ً
 واض ا

ً
 غ ر متعمق للعامل أ في املناكق الت  ال تم   تهديدا

ً
 فحصا

 املصر  لهم بالتو تحد  املنشذا األفرا  أ يمكن أ .ت
ً
لهم )على  مم ز  زي عم توف ر من خالل اجد عند النقاط األكثر  عفا

 بي  امل ال  ملونة اش   خاص( تمكن اا ا ا واملوظف أ امخرين من تحديد ما  ذا كاأ مسموًحا لهم بالتواجد في 

. املنطقة اعا ه من و فسيتم التعرس عليه  املنطقة في هذهغ ر مصر  له  وفي حال تواجد شخص  املنطقةهذه 
ً
 فو ا
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 :
 
 التحكم التي تعتمد على العمليات التشغيلية اجراءاتثانيا

املرتبطة بإجراء تعدي  على مسككككتوى العمليات ال شكككك يلية وبالتا ي يضككككمن تحقيق مسككككتويات أعلى من  هي  جراءات التحكم

 ملوا  ا خا  تعدي  الوق  املتا  أما  العامل أ لتجه ز ا. على  ككبي  امل ال  ا  ماية
ً
وتقليله لسككاعات أو  قالق محدو ا بدال

 القيا  به كوال من أ
ً
 وتحضكككك رهاامل ونات خلط يؤ ي تقلي  الوق  الذي يتم فيه وبالتا ي  كككك ف را العم أ ي وأ مسككككموحا

 خرى املككا ا ا خككا  بمككا ا أامل وأ أو و ت ي ر تبككديكك  أ فيككهمكن الككذي ي الوقكك تقليكك  ترك ز جهككد املراقبككة على هككذا الوقكك  و   ى 

 على ا تم  
ً
 محتمال

ً
 .لص ة العامةتهديدا

 

 

 :
 
 التقنية لأو الوسائالتحكم التي تعتمد على األدوات  اجراءاتثالثا

 .أو األختا  الواقية من العبث قفالا تخدا  األ .أ

أو حواجز حيث يمكن لألشككككخاص املصككككر  لهم  با ككككتخدا  بواباتنقطة  ككككعف تقييد الوصككككول   ى املنطقة امل يطة ب .ب

أجهزا البصكككككككككككككمة أو  ةتعريف الال كككككككككككككلكيالفقط فتح ا  اجز با كككككككككككككتخدا  مفاتيح أو رليات وصكككككككككككككول أخرى م   بطاقات 

 .الشخصية

 .حواجز لل د من الوصول   ى ال ذاء واملعدات و عحجب ممرات الوصول من خالل  .ت

 النق .أثناء  ها عبث لتقلي  احتمالية ال جاتاملنت ونات/املا تخدا  األختا  على و يلة نق   .ث

  واا كككككككككككافة املية  م   أجهزا قياس الوزأ للتعام  مع املوا  ال ذالية واملوا  ا خا وم لقة  رليةا كككككككككككتخدا  معدات  .ج

 .شري بامل ونات ال انويةلتقلي  االتصال الب

 ا تخدا  ا خزانات امل لقة لتقلي  احتمالية وصول املهاجم   ى املنتج. .ح

 أثناء ال ش ي .ات خزانا  عند فتحغرفة التحكم  خطا  األفرا  فيا  نذا  أجهزا  .خ

نقطة حول  محظو ا خطا  املشكككرف أ أو أفرا  األمن عندما يدخ  شكككخص منطقة و لكشكككف عن ا  ركة ل أجهزاو كككع  .د

 . تعد من  من النقاط الضعيفة

كاأ هناك اختالس في ا حجم أو الكتلة أو ك افة  ا ككككككتخدا  املسكككككك شككككككعرات والتقنيات املماثلة األخرى الك شككككككاس ما  ذا .ذ

 .امل ونات ىحد ا  بدال أو امل ونات الت  تم    اف ها   ى املنتج لضماأ عد    افة أي ما ا 

 :
 
 التحكم التي تعتمد على مراقبة املهاجمين املحتملين من داخل املنش ة اجراءاترابعا

 األكثر ا ضعفال املتضمنة لنقاطزيا ا ااشراس على األنشطة  .أ
ً
 .لل هديد حتماال

واألكثر  الضعف نقاطمناكق راقبة مل( أو أجهزا املراقبة األخرى CCTVا تخدا  أنظمة الدوالر التلفزيونية امل لقة ) .ب

 لل هديد.
ً
 تعر ا

 يمكن مالحظ ها اسهولة.مفتوحة   ى مناكق  حرجة  عف امل توية على نقاطنق  األنشطة  .ت
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  عند النقاطالعامل أ  ا تداء .ث
ً
 .زي موحد أو مالاس بدوأ جيوب أو غ رها من و ال   خفاء األشياء األكثر  عفا

 العامل أتسجي  الوصول مع املشرس أو أفرا  األمن قب  الدخول   ى املناكق املعر ة للخطر لضماأ عد  حم   .ج

 محتملة.مللوثات 

 .وثالق الش ن اش راط تسجي  وصول السالق وتحديد هويته للتذكد من تطابق هوية السالق مع .ح

  نات املجدولة مسبققبول الش .خ
ً
 غ ر م لقة أو بدوأ أختا  أو  و فض أي ش نات فقط من مو  ين معروف أا

 .املصد مجهولة 

 

 

  األغذيةاءات التحكم في خطة حماية إرشادات إلجر 

  جراء منك    يساهمكيف وشر     جراءات التحكم/ا  راتيجيات املنشذاا خاصة ب األغذية حمايةيجب أأ تحد  خطة 

. النقاطفي حماية جراءات التحكم  
ً
 األكثر  عفا

 موجز   جراءات التحكم شر  وأ ي وص   بذأيو 
ً
 ومباشر  ا

 
قف    ماية خزاأ  و ع جراء م  . على  بي  امل ال  بالنسبة ا ا

 ا خزاأ في  ا ا ال ذاليةاملببساكة هو أأ القف  يمنع الوصول غ ر املصر  به   ى  الشر   قد ي وأ املا ا الساللة ا خا 

  .خزاأاملؤ ي لتلويث ا  امل تم وبالتا ي تقلي  الضعف 

واض  لألشخاص املسؤول أ اجراء حماية األ اس املنطق  لتحديد وتنفيذ ك  ي وأ على  ماأ أأ  املكتوب الشر ساعد  و 

   افة   ى  والتحقق من تنفيذها اش   ص يح. أي انحرافات عن العملية املقصو اعن تنفيذه وكذلك مراقبة وتص يح 

اجراءات  ذلك  فإأ شر  كيفية قيا  اجراءات التحكم بتقلي  نقاط الضعف الكب را  ي وأ مفيًدا لل اية في  عم اختيا  

 أثناء الفحص أو التدقيق. التحكم

 التا ي نموذج اجراءات التحكم وشر  لها: اال  رشا ي ا جدول يوض  و 

  النقاط  
ً
 الشر   جراء التحكم  األكثر  عفا

خزاأ حفظ املوا  ا خا   1

 الساللة

على ألتذم أ فتحة الوصول  ا تخد  قف 

يتم االحتفاظ بمفاتيح القف  في مكتب و خزاأ ا 

 اض األمن وال يمكن ا  ر ا ها  ال لسبب و 

فريق وموافقة مدير أمن املنشذا أو منسق 

 .األغذية حماية

على الفتحة يجع  القف  املوجو  

 منللوصول  ةفي ا خزاأ غ ر قابل  وناتامل

من املهاجم  بما في ذلك املهاجم قب  

مما يقل  اش   كب ر من    اخ  املنشذا

هذه املوجو  في امل تم  الضعف 

 .النقطة
 

 الفصل الرابع: إجراءات املراقبة
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 يتم تنفيذها أأ لضماأوبتكرا  كاس   الص يحتعم  على النحو  اجراءات التحكمراقبة لتقييم ما  ذا كان  امليتم  جراء 

التحقق من جراءات  التص يحية و  تااجراءا   ى ةباا اف جراءات التحكم م ونات   ا ا  ىحد راقبة املتعد و با تمرا . 

و و ه في نظا   جراءاا املنا بة من خالل النظر في كبيعة  اجراءات التحكميجب تطبيق م ونات   ا ا و . األغذيةخطة حماية 

 الت  تراها منا بةراقبة املتحديد وتنفيذ  جراءات ويمكن للمنشذا . لإلجراءاتباملنشذا لضماأ التنفيذ السليم  األغذيةحماية 

ذات  عف ليس لديها خطوات  عملياتها بذنهالضعف ا خاص انقاط مستويات من خالل تقييم ثب   أ املنشذا  ذا أكما أ. لها

 تم   تهدي
ً
 ذات العالقة. األغذيةحماية م ونات   ا ا با ي أو  اجراءات التحكم نشاء  فال يلز  على املنشذا دا

 

 

 

  إرشادات عامة حول إجراءات املراقبة 

أو القيا ات املشاهدات /املالحظات منمخطط  توف ر تتااع وتسلس هو  األغذيةخطة حماية راقبة و ع  جراءات ملال رض من 

موثقة بما في ذلك  مراقبة و ع وتنفيذ  جراءات املنشذا وعلى. الص يحعلى النحو  تعم   جراءات التحكملتقييم ما  ذا كان  

أنشطة باملنشذا. كما يجب توثيق  األغذيةحماية و و ه في نظا   تهحسب كبيع جراء تتم مراقبة ك  عد  مرات تكرا ها. و 

كما أأ موظف  املنشذا يعتبروأ خط الدفاع األول في مالحظة أي  .األغذيةلضماأ حماية ضع للتحقق املراقبة في السجالت وتخ

نشاط غريب أو مشبوه يتوجب اابالغ عنه للمدير املباشر أو ا ا ا املنشذا. ولذلك يجب على املنشذا توعية جميع العامل أ 

 هذا النظا .  واملوظف أ بذهمية نظا  حماية األغذية ومسؤولية ك  فر  في

 :  ليسية عناصر  أ بع األغذيةأنشطة خطة حماية  جراءات مراقبة  تحد يجب أأ و 

 ؟ مراقبتهما الذي  يتم  -

 كيف   تم املراقبة؟  -

 (؟ التكرا كم مرا   تم املراقبة ) -

 املراقبة؟مسئولية من  يتو ى  -

  األغذيةحماية و  األغذيةسالمة املراقبة في إجراءات الفرق ةين 

. على  ككبي  امل ال  يتم مراقبة يةمراقبة  ككالمة األغذ أنشككطةمع  األغذية جراءات حماية مراقبة  نشككطةأ اعض جوانبت شككابه 

و و ها في  خطوابما ي نا كككككككككككب مع كبيعة ا ( أو التبريد و البسككككككككككك را)م     جة حرا ا الطه  أ في  كككككككككككالمة األغذية وقائ  جراء ك  

  ككالمة األغذية  تختلف عن مراقبة األغذية حماية مراقبةأنشككطة فإأ اعض نظا   ككالمة األغذية باملنشككذا. ومع ذلك  
ً
  ى  نظرا

 بتكرا   ككككالمة األغذية  مراقبة نشككككطةحيث يتم تنفيذ أ. ت  يجب مراعاتهاالطبيعة املختلفة ال كككك راتيجيات املراقبة والضككككوابط ال

مسكككتمر. في املقاب    تتم اشككك   األغذيةمراقبة  كككالمة أنشكككطة فإأ في معظم األحياأ و  األغذيةحماية مراقبة أنشكككطة من  أكثر 
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 وغالب الصككك يحتعم  على النحو  جراءات التحكم ما  ذا كان  على  األغذية نشكككطة املراقبة في خطة حمايةتركز أ
ً
 بتكرا  تم ما تا

 أق   وبالتا ي فه  أق  
ً
  واء البشرية أو املالية. للموا  ا  هالكا

  حماية الغذاءعناصر أنشطة املراقبة لخطة 

 
 
 ما الذي يجب مراقبته: أوال

 ت املنشذا خزانعلى  بي  امل ال   ذا حد . تنفيذ وكبيعة ا  راتيجية التحكمكيفية اش   مباشر ب ترتبط  جراءات املراقبة
ً
 ا

قف  لتذم أ  بذأ يتم ا تخدا ا  راتيجية التحكم  ت  وحد  هديدخطوا معر ة للنقطة  عف أو لتخزين امل ونات الساللة ك

 خزاأ م لقا   راقب املنشذا ما  ذا كاأ ا  الة  هف  هذف  فتحة الوصول 
ً
 ولم يتم فتحه أو العبث به. ا

الت  يتم  جراؤها األخرى األنشطة مراقبة مع  األغذيةمراقبة خطة حماية زامن فيها ت قد ت وأ هناك حاالت  ذلك باا افة   ى 

 أو كجزء من ااجراءات ال ش يلية املوجو ا مسبًقا. ال ذاء ما ألغراض  المة 

 
 
 تتم املراقبة: كيف ثانيا

جراء التحكم  /راقبة ا  راتيجيةمل أأ تحد  الطريقة الت  تراها منا بة للمنشذا فإأمراقبته د ما يجب يتحديتم بمجر  أأ 

 للتلويثللنقاط األكثر 
ً
 وعر ة

ً
ة ا  راتيجية  جراء جديد ملراقب ا تحدا قد ي وأ من الضرو ي  . في اعض ا  االت عفا

 الص يحذأ يقو  موظف بمراقبة ما  ذا كان  ا  راتيجية التحكم تعم  على النحو ب ترى املنشذاقد  التحكم اش   منا ب.

  يمكن أو  .أ  ال
ً
املراقبة االك رونية و ال  ال ام رات أو ا تخدا  م    أخرى مراقبة ا  راتيجيات التحكم بطر   للمنشذا أيضا

 . األخرى 

  يمكن كما
ً
أنشطة  مج  م  . لألشخاص ةيواجبات الوظيفالأو اليومية  الروتينيةالرقابة في العمليات  نشطةأ مج  للمنشذا أيضا

ا تباعهالت  يتم  والص ة املهنية سالمة الفي  جراءات أخرى تتعلق باألمن أو الصيانة أو ا جو ا أو  األغذيةخطة حماية مراقبة 

 من  التحكم جراءات ملراقبة اعض  نشذاستخدمها املتوا   اشرية   افية أو املوا   األخرى الت  ا  اجة ملمما يقل    في املنشذا

تقتض   مهامه التواجد اش   مك ف . على  بي  امل ال  قد ي وأ من األكثر فاعلية ت ليف املوظف الذي األغذيةخطة حماية 

 . يوميةكجزء من واجباته المن ال هديدات املتعمدا  األغذية  ماية التحكم  جراءات مراقبة تنفيذ معينة بمنطقة في 

 للم ال السابق 
ً
 في فحص ا خزاأ بصري جراءات التحكم تتم   قد  وا تكماال

ً
يتم ل مباشرا امل ونات ال ذاليةقب    خال  ا

 نظر و   ألغراض  المة األغذية والسجالت ا تكمال الوثالق
ً
خطة ألأ سج   المة األغذية هذا يف  بمتطلبات سج  مراقبة ا

 ذية أيضاألغ حماية
ً
 .األغذية ا  يفاء متطلبات خطة حمايةمراقبة  لتوثيقفقد تقر  املنشذا ا تخدامه كسج   ا

 :
 
 لمراقبةل املناسب التكرار  ما هو ثالثا

 تكرا يةتحديد نشذا وللمباملنشذا.  األغذية جراءات التحكم  اخ  خطة حماية املراقبة على كبيعة  تكرا ية  جراءاتعتمد ت

يتم تنفيذها  تحكمالجراءات   على أأ لتقديم تذكيدات يةكاف مرات التكرا  عد  كاملا أأ  الت  تراها منا بةاملراقبة  جراءات 
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 جراءات  أو أأ .ته اليوميةاش    و ي كوال ف ر  اقبةباملر موظف  ويقو تستخد  املنشذا كام را قد   وعلى  بي  امل ال با تمرا .

 "ر املستمرا غ"املراقبة تعتبر أنشطة و خزاأ. ا  تخدا  قف  لتذم أ فتحة م   مراقبة ا مراقبة مستمراالتحكم لن تتطلب 

 .في املراقبة معينة يجب االل زا   ها تكرا يةحول  محد ااألحياأ وال توجد متطلبات منا بة في العديد من 

: من هو املسئول عن تنفيذ أنشطة ا
 
 ملراقبةرابعا

مسئوليات د يتحديتم يجب أأ  ولكناألغذية  جراءات التحكم في خطة حماية تحديد من   راقب ال توجد  وابط محد ا ل

جراء موثق تحتفظ به املنشذا في   املراقبة شطةأنووصف كيفية أ اء واملراقبة لرصد ذعمال ااملوظف الذي  يقو  بوصالحيات 

ااجراءات التص يحية  يجب أأ تتضمن واجبات املوظف  خطا  اا ا ا واتباعكما . األغذية وأ جزء من م ونات خطة حماية وي

 جراءات /عندما تش ر املالحظات أو القيا ات   ى أأ ا  راتيجيات األغذيةحماية على النحو امل د  في خطة  األغذية  ماية 

 .الص يحال تعم  على النحو  مالتحك

 إرشادات سجالت املراقبة لنظام حماية الغذاء 

. الص يحتعم  على النحو   جراءات التحكمبذأ األغذية لإلثبات خطة حماية مراقبة أنشطة يجب تسجي  جميع معلومات 

 اجراءات التحكم عند راقبة املالحظات أو القيم الفعلية امل تسجال تتضمن يجب أأ و 
ً
 وفقا

ً
  جنًبا   ى جنب النقاط األكثر  عفا

 ا جدول يوض  و  .الشخص الذي قا  باملراقبةا م و والتوقيع  املالحظة مع الوق  ) ذا كاأ ذلك منا ًبا( وتا يخ  جراء 

 نشطة املراقبة:ا ي نموذج لشر   جراءات التحكم وأالت اال  رشا ي

  النقاط  
ً
 املراقبةأنشطة  الشر   جراء التحكم  األكثر  عفا

خزاأ حفظ املوا  ا خا   1

 الساللة

لتذم أ فتحة الوصول  ا تخد  قف 

على خزاأ تخزين امل ونات. يتم أ

االحتفاظ بمفاتيح القف  في مكتب 

األمن وال يمكن ا  ر ا ها  ال لسبب 

وموافقة مدير أمن املنشذا أو  اض و 

 .ةاألغذي حمايةمنسق 

يجع  القف  املوجو  على الفتحة 

 ةفي ا خزاأ غ ر قابل  وناتامل

املهاجم  بما في ذلك  منللوصول 

مما يقل    من  اخ  املنشذاملهاجم 

امل تم  اش   كب ر من الضعف 

 .النقطةهذه املوجو  في 

ا  ذا م شرسيالحظ املم ال: 

 كاأ القف  في م انه وم لق
ً
في  ا

تنظيف عملية بداية ونهاية 

  اعة. 48 ك ا خزاأ 

 

 اإلجراءات التصحيحيةالفصل الخامس: 
 

الت  يجب اتخاذها عند اك شاس  ااجراءات حماية األغذية وهي  خطةات األ ا ية  ون حدى املااجراءات التص يحية تعتبر 

 جراءات التحكم  فاعليةالتحقق من وأنشطة راقبة امل اعد ك  من أنشطة. أخطاء خا جة عن متطلبات خطة حماية األغذية

املنشاا  كما أأ.  جراءاتها مع كبيعة الت  تراها منا بة تحديد وتنفيذ ااجراءات التص يحيةلمنشذا ل فإأاألغذية   خطة حماية

 أحرجة  عف نقاط  اعد  وجو  تقييم الضعف اعد االن هاء منقر ت  ذا 
ً
 محتمال

ً
فلن  لص ة العامة أو املنتجلو تعتبر تهديدا

   بما في ذلك ااجراءات التص يحية.املرتبطةطة األخرى األنشأو  جراءات مخصصة للتحكم تحتاج   ى  نشاء 
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 إرشادات حول تنفيذ وتطبيق اإلجراءات التصحيحية 

يجب اتخاذها  ذا لم يتم تنفيذ والت    األغذيةحماية  خطة فاعليةضماأ ل وثقة نشاء وتنفيذ  جراءات تص يحية م نشذاعلى امل

بما  التالية كاملا أنها تحقق األهداس الت  تراها منا بة تحديد وتنفيذ ااجراءات وللمنشذا اش   ص يح. اجراءات التحكم 

 :ااجراءاتي نا ب مع كبيعة 

 .حد  الذي ا خطذتذكد من اتخاذ ااجراء املنا ب لتحديد وتص يح ال. 1

 .ا خطذلل د من احتمالية تكرا   (الضرو اعند )ااجراء  ت ي ر . 2

 محد ا مسبق  جراءات تو عوأأ ة ااجراءات التص يحي توثيقيجب 
ً
ا خطوات الت  يجب  لشر  األغذيةفي خطة حماية  ا

 من التصرس اسرعة وبش   منا ب.  وتمكن املنشذااش   ص يح اجراء التحكم اتخاذها عندما ال يتم تنفيذ 

االحتفاظ بمفاتيح القف  في مكتب األمن وال في خزاأ ا ا تخدا  قف  لتذم أ  حالةفي جراء التحكم  تم   ي امل ال على  بي  

أأ الظروس الت  من املرج  أأ و . األغذية خطة حمايةيمكن ا  رجاعها  ال لسبب وجيه وموافقة مدير أمن املنشذا أو منسق 

التص يحية ااجراءات   حدىما    وعند ذلك ت وأ املنشذا أالقف  و ععندما ال يتم  هو التحكم  ي  جراءفخطذ يحد  فيها 

 التالية:

 القف . غال  فإأ ااجراء التص يحي البسيط هو  ص يح القف  اش    غال   ذا لم يتم   -

بسيط التص يحي الجراء اا القف  اش   ص يح  فإأ  غال لم يقم بإ جراء ذا تم تحديد أأ املوظف امل لف ب نفيذ اال  -

تقل   عا ا  جراء التحكم حيثتد يب املوظف على التنفيذ املنا ب ا   عا االتذكيد على املوظف بإغال  القف  أو هو 

 التد يب من احتمالية تكرا  املش لة. 
والتحقق من  بب كسر القف  ه  هو متعمد هو ا  بدال القف . بسيط التص يحي الجراء اا فإأ  القف   ذا تم كسر  -

 . أ  عن كريق ا خطذ

 .األغذية  خطة حمايةفي سج  ااجراءات  أي  جراء تص يحيتوثيق  وأأ يتم

 إرشادات سجالت اإلجراءات التصحيحية لنظام حماية الغذاء 

لتحديد ما  ذا كاأ يتم اتخاذ ااجراءات التص يحية  توثيق ااجراءات التص يحية الت  تتخذهاأ تقو  بأ املنشذا على

ااجراءات التص يحية في توجيه أنشطة التحقق من  سجالت . وتساعداألغذيةي خطة حماية على النحو امل د  ف

تلك وتحديد ما  ذا كان    جراءات التحكم فياملتكر ا  األخطاء  بما في ذلك تحديد األغذية خطة حماية فاعلية

 تقييم.بحاجة   ى  عا ا ااجراءات 

 املالحظات أو القيم الفعلية ااجراءات التص يحية  تسجال تتضمن يجب أأ كما 
ً
اجراءات التحكم عند النقاط وفقا

 
ً
 ا كاأ ذلك منا ب  مع الوق  ) ذاألكثر  عفا

ً
تخاذ االجراء الشخص الذي قا  باا م و والتوقيع  املالحظة( وتا يخ  جراء ا

 التص يحي.

 التص يحي: وااجراءنشطة املراقبة اجراءات التحكم وتوصيفها وأالتا ي نموذج  اال  رشا ي ويوض  ا جدول 
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األكثر  النقاط  

 
ً
  عفا

 االجراء التص يحي أنشطة املراقبة الشر   جراء التحكم 

خزاأ حفظ املوا   1

 ا خا  الساللة

لتككككككذم أ  ا ككككككككككككتخككككككد  قفكككككك 

على خزاأ أفتحة الوصول 

تكككككخكككككزيكككككن املككككك كككككونككككككات. يكككككتكككككم 

االحتفككاظ بمفككاتيح القفكك  

في مكتكككككب األمن وال يمكن 

ا كككككككككككك ر ا هككككككا  ال لسككككككككككككبككككككب 

وموافقة مدير أمن  اضككككك و 

 حمايةاملنشكككككككككذا أو منسكككككككككق 

 .األغذية

الكككككقكككككفكككككك  املكككككوجكككككو  عكككككلككككى 

  ونككاتامليجعكك  الفتحككة 

 ةفكككي ا كككخكككزاأ غككك كككر قككككككابكككلكككككك

املهكككككاجم   منللوصككككككككككككول 

من بمككا في ذلككك املهككاجم 

مما يقل     اخ  املنشذا

اش   كب ر من الضعف 

هذه املوجو  في امل تم  

 النقطة.

ا مكك شككككككككككككرسيالحظ امل

 ذا كككككككاأ الككقككفكككككك  فككي 

 مكك ككككككانككككككه ومكك ككلككقكككككك
ً
فككي  ا

بككككدايككككة ونهككككايككككة  و ا 

 ككككك تنظيف ا خزاأ 

  اعة. 48

فككككقككككم  الككككقككككفكككككك   غككككال   ذا لككككم يككككتككككم 

 صكككككككككككك يح بكككككإ خكككككال القفككككك  اشكككككككككككك ككككك  

أعد  و و عا ا التذكيد على املوظف. أ

تد يب املوظف على ا تخدا  القف  

 .نا باش   م

ا ككككككككك بدل يتم في حالة كسكككككككككر القف   

و  ا كككككككككككككككة السككككككككككككبككككب ا جككككذ ي  القفكككك 

امل تم  والذي أ ى ا ى كسره والذي 

 .للقف قد يتضمن ت ي ر املو   

 

 الفصل السادس: إجراءات التحقق
 

  ى  وتهدس فاعلية  جراءات التحكمتحقق من خطة حماية األغذية  وهي أنشكككككككككككككطة لل اتم ونتعتبر  جراءات التحقق  كككككككككككككمن 

وال  باملنشككككككككككككككذا. حماية األغذية خطةو و ه في   جراءمع مراعاا كبيعة ك    صكككككككككككككك يحها اشكككككككككككككك   تنفيذو   جراءات التحكم  ا ا 

ا بمالتحقق أنشككككككطة تنفيذ ل ااجراءات الت  تراها منا ككككككبة  تحدأأ منشككككككذا لتنفيذ أنشككككككطة التحقق  وللتوجد كريقة محد ا 

 .األغذيةخطة حماية  فاعليةلضماأ   رو ي ولكنها تبقى متطلب واجراء ا خاصة  ها   العملياتيتوافق مع 

  األغذيةإرشادات عامة حول إجراءات التحقق من خطة حماية 

راقبة  أنشطة املباا افة   ى  األخرى التقييمات أنواع هو تطبيق األ اليب وااجراءات و  األغذيةأنشطة حماية التحقق من 

 وفق املطلوبتعم  على النحو   جراءات التحكملتحديد ما  ذا كان  
ً
أنشطة ك  توثيق  على أأ يتم ماية األغذيةح خطة  ا

 األغذيةخطة حماية و و ها في   جراءات التحكمكبيعة في االعتبا   األخذاعد   جراءات التحقق تشم ويجب أأ  .التحقق

 :ما يلي باملنشذا

  اش   كب رتقلي  أو منع نقاط الضعف الهامة تنج  في يتم تنفيذها اش   ص يح و   جراءات التحكمالتحقق من أأ 

  راقبةامل أنشطةالتحقق من 

 التحقق من ااجراءات التص يحية 

  التقييم عا ا أنشطة  فاعليةالتحقق من 

 :اليةنشطة التاأل جراء  ى املنشذاعل بذلك وللقيا  

 في السجالت حدث  وفق جلةوأأ األنشطة املس  هااكتمالراجعة سجالت ااجراءات التص يحية للتذكد من م 
ً
 خطة  ا

 .اتخاذ القرا ات املنا بة اشذأ تص يح ااجراءاتتم أنه قد و  األغذيةحماية 
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  اجراءات التحكم الص يحأنشطة أخرى للتحقق من التنفيذ  أيمراجعة. 

  (األغذية)عند مراجعة خطة حماية  التقييم عا ا عملية التحقق من أنشطة. 

 األكثر شيوع هي الو يلةمراجعة السجالت  تعتبر و
ً
 اجعة السجالت ليس  مطلوبة  المفإأ مر  ومع ذلك التحققاجراء أنشطة  ا

ً
ا

 وتنفيذ  جراءات التحكم في ال هديدات امل تملة. أ اءوقد يتم ا  بدالها بذعمال الرصد واملراقبة لكيفية  للتحقق

 

 

 

 

 :األغذيةخطة حماية  فيكيفية القيا  بذنشطة التحقق ل   من امل ونات الرليسية عن تتضمن النقاط التالية شر  مبسط و 

 :
 
التهديدات ل أو منع يتقلفعالة في قد تم تنفيذها بشكل صحيح وأنها  نقاط الضعفإجراءات التحكم في التحقق من أن أوال

 الهامة.نقاط الضعف  فياملحتملة 

  من األكر الزمنية املنا بةتتم  وأنهاوسجالت ااجراءات التص يحية  األغذية  جراءات حمايةمراقبة أنشطة مراجعة  -

 وفق اتخذتفي سجالت ااجراءات التص يحية قد  وثقةالتذكد من أأ األنشطة امل -
ً
 األغذيةحماية  خطة  ا

 اجراءات التحكم. الص يحمنا بة للتحقق من التنفيذ قد ت وأ أنشطة أخرى أي  -

 
 
 األغذيةإجراءات حماية مراقبة  نشطةفاعلية أالتحقق من  :ثانيا

 مراجعة السجالت -

 املراقبة البصرية للعملية -

 اانذا م   فحص صالحية أجهزا  املعدات واألجهزامراجعة صالحية  -

 
 
 األغذيةلحماية لتحقق من اتخاذ القرارات املناسبة بش ن اإلجراءات التصحيحية : اثالثا

 سجالت ااجراءات التص يحية   يفاءاالتذكد من  -

 .اتخاذ القرا ات املنا بة اشذأ ااجراءات التص يحيةقيا  املنشذا بمراجعة سجالت ااجراءات التص يحية لضماأ  -

 املراقبة البصرية للعملية -

 :
 
 التقييمإعادة أنشطة  فاعليةالتحقق من رابعا

مفا ها أنه  أ لةللوصول   ى والسجالت وثالق المن خالل مراجعة  األغذيةتقييم خطة حماية  عا ا عملية يتم التحقق من 

 .األغذية خطة حماية هناك حاجة   ى مراجعات  ليس
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 نشطة التحقق:كيفية توثيق أ

 فظ ا يوفر و . مالءمة لهذا ال رض في سجالت األغذيةخطة حماية توثيق أنشطة التحقق ا خاصة بب أ تقو  املنشذاأيجب 

   .األغذيةحماية تفيد بذأ أنشطة التحقق يتم  جراؤها على النحو املطلوب وامل د  في خطة أ لة سجالت للالدقيق 

 :وأنشطة التحقق جراء التص يحيلشر   جراءات التحكم وأنشطة املراقبة واا  التا ي نموذج اال  رشا ي ا جدول يوض  و 

األكثر  النقاط  

 
ً
  عفا

 أنشطة التحقق االجراء التص يحي املراقبةأنشطة  الشر   جراء التحكم 

خكككزاأ حكككفكككظ  1

املكككوا  ا كككخككككككا  

 الساللة

لتذم أ  ا كككتخد  قف 

على أفتحة الوصكككككككككككول 

خكككككككككككككزاأ تكككككككككككككخكككككككككككككزيكككككككككككككن 

املككككككككككك كككككككككككونكككككككككككات. يكككككككككككتككككككككككم 

االحككتككفككككككاظ بككمككفككككككاتككيككح 

القف  في مكتب األمن 

وال يمكن ا كككككككككككك ر ا ها 

 اضكككككككككككككك  ال لسككككككككككككككبككككككب و 

ومككوافككقككككككة مككككككديككر أمككن 

املنشكككككككككككككككككذا أو منسككككككككككككق 

 .األغذية حماية

القف  املوجو  يجع  

  ونكاتعلى الفتحكة امل

 ةفي ا خزاأ غ ر قككككابلكككك

املهاجم   منللوصول 

بمككككا في ذلككككك املهككككاجم 

  من  اخككك  املنشكككككككككككككككذا

مما يقل  اشككككك   كب ر 

امل تم  من الضعف 

هككككككككذه املككككككككوجككككككككو  فككككككككي 

 النقطة.

ما  ذا  شكككككككككرسيالحظ امل

ككككككاأ القفككككك  في م كككككانكككككه 

وم لًقا في بداية ونهاية 

 و ا تككنككظككيككف ا ككخككزاأ 

 اعة.  48 ك 

  غككككككككال  ذا لككككككككم يككككككككتككككككككم 

فقم بككككككإ خككككككال  القفكككككك  

 صككككك يح القف  اشككككك   

و عككككككا ا الككتككككككذكككيككككككد عككلككى 

أعد تد يب  و املوظف. أ

املوظف على ا كككتخدا  

 .نا باش   مالقف  

في حكالكة كسككككككككككككر القفك   

 ا كككككككككككك بككككككدل القفكككككك يتم 

و  ا كككككككككككككككككككككة السكككككككككككككككككككككبكككككككككب 

ا جذ ي امل تم  والذي 

أ ى ا ى كسككككككككككككره والكككذي 

قد يتضمن ت ي ر املو   

 للقف .

  ككككككككككككمككاأيراجع فل  

ا ككككجككككو ا سكككككككككككككككجككككالت 

أ مكككككككراقكككككككبكككككككة ا كككككككخكككككككزا

للتحقق من املراقبة 

  ويراجع )أ ككككبوعًيا(

جككراءات اا سكككككككككككككجكككككك  

 يكككككككةالكككككككتصكككككككككككككككككك كككككككيكككككككحككككككك

 )أ بوعًيا(

 

مككككككككككراجككككككككككعككككككككككة يككككككككككتككككككككككم 

السكككككككككككجالت للتحقق 

عككا ا ا  ككاجككة ا من 

 التقييم
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 السابع: إجراءات إعادة التقييم الفصل
 

يعكس بدقة نقاط الضعف ومحدثة اش    فعالة باملنشذا األغذية  خطة حماية هو تحديد ما  ذا كان قييمال رض من  عا ا الت

 ل هديدات محتملة باا افة للمساعدا في الهامة 
ً
عناصرها و   جراءات التحكم في ال هديداتتحديد ما  ذا كان  واألكثر تعر ا

 .امنشذلمنا بة لاأل ا ية )املراقبة وااجراءات التص يحية والتحقق( مازال  

جب وي  عام أمرا واحدا على األق  ك   اش   كام  األغذيةقيم  خطة حماية إجراء  عا ا تأ تقو  املنشذا بالضرو ي أ من

 :في ا  االت التالية و جزئ التقييم اش   كام  أأيًضا  جراء  عا ا 

  جة جديدا أو زيا ا كب را في  نقطة  عف نشوء احتمالية ت ي ر كب ر في أنشطة املنشذا قد يؤ ي   ى حدو  .1

 بقالت  تم تحديدها مس نقاط الضعف حدى تهديد 
ً
 .ا

ء  واء من مصا   حول نقاط الضعف امل تملة املرتبطة اعملية ال ذا منشذالل معلومات جديدا عند توفر  .2

 .و  اخليةخا جية أ

 .اش   ص يح األغذيةاك شاس عد  قيا  املنشذا بتطبيق خطة حماية  عند .3

 قييم  خطة حماية األغذية للمنشذا.إعا ا التالهيئة العامة لل ذاء والدواء ب بعند كل .4

 وفق قييمختلف نتالج  عا ا التقد ت
ً
 ل   حالة وقد ال تؤ ي  الم ا

ً
.  ذا خلص  باملنشذا األغذيةخطة حماية    ى ت ي رات في ا

   ى أأ ت ي ر  قييمعملية  عا ا الت
ً
 كب ر  ا

ً
  انشذاملأنشطة في  ا

ً
 نقطة  عفجديدا أو زيا ا كب را في   عف لنقطة قد أوجد احتماال

 تم تحديدها مسبق
ً
تسجي  وتوثيق عد  ا  اجة اجراء أي تعديالت في املكتوبة أو  خطة ااجراءات مراجعة حينها فيجب  ا

اا افية  ال هديدات امل تملة اعض  جراءات التحكم فيأأ تنفيذ    ى قييمعملية  عا ا الت خلص  بي  امل ال   ذا على . ا خطة

املرتبطة  نشطة املراقبة والتحققأا جديدا و  جراءاتلتضم أ اال مراجعة وتحديث   ى حماية األغذية  خطة فستحتاج  رو ي 

 ما يلي: قييمقد تشم  أنشطة  عا ا التو  . ها

 .التحقق من اا شا ات أو املعلومات ا جديدا املتعلقة بنقاط الضعف 



 املتعمدة املخاطر  من األغذية لحماية الدليل اإلرشادي

28 
 

  أي ت ي رات في املنشذا يتم تقييمها لتحديد ما  ذا كاأ هناك ت ي ر في نقاط الضعف.التذكد من أأ 

  الص يحتعم  على النحو   جراءات التحكم في ال هديدات امل تملةالتذكد من أأ. 

  حماية األغذيةتتم مراقب ها على النحو امل د  في خطة   جراءات التحكمالتذكد من أأ. 

 يحية املنا بة وا تكمال أنشطة التحقق. ماأ اتخاذ ااجراءات التص  

   الزمل  املنا ب كا  اا السجالت بدقة وفي  يفاءالتذكد من ا. 

 

 

 املؤهالت والتدريب الثامن: الفصل

  األغذيةت هيل وتدريب العاملين في املنشآت على أسس حماية 

 أ الشخص الذي يقو  بالنشاط "فر ذأ ي و ب أنشطة حماية األغذية تتطلب
ً
  ا

ً
هو الشخص الذي لديه التعليم أو و  "مؤهال

تشم  ا خبرا ك  من ا خبرا املتعلقة بالوظيفة وغ ر املتعلقة بالوظيفة ذات  وقد. (تلك العناصر التد يب أو ا خبرا )أو مزيج من

ااجراءات الصلة بالواجبات املوكلة للفر . على  بي  امل ال  يمكن تحديد أأ ا خبرا الت  اك سبها الفر  في كتابة سجالت 

كافية   األغذية  مايةاجراءات التص يحية  ا    ى جانب التد يب على متطلبات (HACCP) م   الها ب ر رخ لنظا التص يحية 

يحتاج   ى  كاأ الفر  ما  ذاتحديد  للمنشذا يمكن أو اش   منا ب.  األغذية ا خطة املطلوبة   مايةلتمك أ الفر  من توثيق 

 على الرغم من أنه ليس مطلوبو  .ا خبرااعض التد يب اا افي ال تكمال تلك 
ً
من جميع املوظف أ ا  صول على تد يب للتوعية ا

التوعية ا و نشذاملفي جميع أنحاء  األغذية بذهمية حمايةالو ي العا  ال رك ز على  ى املنشذا ال أنه يجب علمبا ئ حماية األغذية ب

  والتعريف بالاللحة التنظيمية   ماية األغذية من  اخ  املنشذا الروتيل أنشطة التد يب والتواص  في  األغذية حمايةبمبا ئ 

تشجيع جميع املوظف أ على اابالغ عن األفرا  أو األنشطة ى املنشذا يجب علو . املخاكر املتعمدا والعقوبات امل رتبة على مخالف ها

 ال غ ر العا ية أو املشبوهة
ً
 محتمال

ً
 .ت  قد تم   تهديدا

  
 
 ت هيل وتدريب األشخاص املعنيين ةالنقاط األكثر ضعفا

على . أل اله النشاط الذي تنوي تعي أ الفر ومقا نته ب تقييم املستوى ا  ا ي للفر  من التعليم والتد يب وا خبرااملنشذا  ىعل 

  ى تد يب   افي أو  حماية األغذيةقب  تنفيذ خطة  انشذامل بي  امل ال  لن يحتاج الفر  الذي كاأ يقو  ب ش ي  ا خالط في 

جراءات التحكم ا جديدا بإ  ولكنه قد يحتاج   ى تد يب   افي فيما يتعلق للخالط الص يحال ش ي  كيفية تعليم   افي حول 

 وجو  الت  تتطلب ت امل تملة و املصممة لل ماية من ال هديدا
ً
 جراءات التحكم أثناء تش ي  ا خالط ألأ يتم تركيبه غطاء م ال

 ا جديدا أ اف  تلك التعديالت لضماأ التطبيق الفعال  خطة حماية األغذية. 

  إعادة التدريب بشكل دوري 
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عند الضرو ا و  التعليم والتد يب وا خبرالها متطلبات محد ا من الذين يقوموأ بذنشطة  بذأ يتم التد يب الدو ي لألفرا  يوص  

 في ا  االت التالية:قد يحتاج املوظفوأ واملشرفوأ   ى  عا ا التد يب و أل اء واجباتهم. اش   كافي أ  للتذكد من أنهم مؤهل

اانتاج مما أ ى   ى ليات عمن يجة ت ي ر  األغذيةحماية  ذا ت  رت مسؤولياتهم اسبب الت ي رات الت  كرأت على خطة  -

 جديد.  جراء تحكما تحدا   تعدي  أو 

  ذا كاأ الفر  الذي يؤ ي  -
ً
 ص يح. غ ر اش    نشاكا

  عا ا التد يب أو التد يب اا افي. ةالتص يحيات ااجراء ىحدعندما تتطلب   -

د يب التد يب ونوع التتا يخ تسجي  تضمن تويجب أأ مخصصة لذلك يجب توثيق التد يب املطلوب في سجالت كما 

 واألشخاص الذين تم تد يبهم.

 التاسع: السجالت الفصل
 

 على املنشذا  عدا  وحفظ السجالت املتعلقة بما يلي:

   جراءات التحكم   جراءات املراقبة  ااجراءات التص يحية حماية األغذية  بما في ذلك تقييم نقاط الضعف خطة -

 و جراءات التحقق.

 ا  راتيجيات التحكم  خطة حماية األغذية.توثيق مراقبة  -

 توثيق ااجراءات التص يحية املتخذا في خطة حماية األغذية. -

 توثيق أنشطة التحقق  خطة حماية األغذية. -

 توثيق  عا ا التقييم  خطة حماية األغذية. -

  توثيق سجالت التد يب املطلوب. -

 متطلبات عامة للسجالت 

  كشككفها يتم وال   ككرية السككجالت تعد -
ً
بالتنسككيق أو التصككميم الذي تراه املنشككذا  سككجالتالب يمكن االحتفاظو  .علنيا

 ويمكن 
ً
 املمسوحة النسأ أو  الصو   أو  النسأ  م  ) األص  كبق نسأ أو  منها  األصلية بالنسأ االحتفاظمنا با

 
ً
 .االك رونية السجالت أو (  وليا

 .االجراء /النشاط أ اء أثناء مباشر  اش   تدوينها يتم الت  الفعلية واملالحظات املعلومات على تحتوي  أأ يجب -

 .لل ذس أو التعدي  قابلة وغ ر  ومقروءا  قيقة ت وأ أأ  -

 . نجازه تم الذي العم  تفاصي  كافة توض أأ  -

 :يلي ما السجالت تتضمن -

 .(وعنوانها املنشذا ا م م  ) املنشذا لتعريف كافية معلومات .1

 معلومات املنتج بحيث تتضمن ا م املنتج و قم ال ش يلة.  .2
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  تنفيذه تم نشاط أي أ اء ووق  تا يخ .3
ً
  موثق اجراء وفقا

ً
 .األغذية حماية  خطة وفقا

 .بالنشاط قا  الذي الشخص وتوقيع ا م .4

 .الطلب عند أو من تفو ه الهيئة موظف الكالع الفو   على املطلوبة السجالت جميع توف ر  -

 للحفظ الزمنية املدة متطلبات 

 . عدا ها تا يخ من  نوات خمس ملدا املنشذا في  ها املتعلقة والسجالت األغذية حماية بخطة االحتفاظ -

  ليه الوصول  يمكن م اأ في  ها العم  عن التوقف اعد األق  على عام أ ملدا األغذية حماية بخطة االحتفاظ -

 . اعة 24 تتجاوز  ال  مدا في لالكالع السجالت تلك كلب عند

 الحالية السجالت استخدام 

 جراءات مو ككككككوعة  تتضككككككمن ال  أغراض) ى خر أاملنشككككككذا ألغراض  تسككككككتخدمها الت  السككككككجالتاالعتما  على اعض  يمكن -

   ماية 
ً
 اللوالح ككككككككككالمة ال ذاء أو  أنظمة تطبيقمن  كجزء  ها االحتفاظ يتم الت  السككككككككككجالت: م   األغذيةخصككككككككككيصككككككككككا

 يمكن كما  لسككككككككككككككجالت حماية األغذية املطلوبة املعلومات على تحتوي  كان   ذا( رخر  ككككككككككككككبب ألي أو  األخرى  ا   ومية

 .حماية األغذية متطلبات ل شم  الضرو ا حسب ا  الية السجالت ا تكمال

 كككككككككككمن    ماية األغذية املطلوبة باملعلومات االحتفاظ يلز  ال   املطلوبة املعلومات على ا  الية السكككككككككككجالت احتوت  ذا -

 .ا  الية السجالت مع  مجها أو  منفص  اش    ما جديدا معلومات بذي االحتفاظ ويمكن  مس ند/وثيقة واحدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


