 .3مسئوليات رئيس فريق سالمة الغذاء
تتج���اوز ح���دود مس���ئوليات رئي���س فريق س�ل�امة

منتجو المبيدات واألسمدة
واألدوية البيطرية

ضمان التدري���ب والتعليم المس���تمر ألعضاء فريق

مسئولو النقل والتخزين

س�ل�امة الغذاء ،وكذل���ك التأكد م���ن أن نظام إدارة

منتجو المنظفات والمطهرات

سالمة الغذاء بالمؤسسة قد تم تحديده ،وتنفيذه،

منتجو مواد التعبئة والتغليف

وصيانت���ه ،وتحديث���ه .باإلضافة إلى مس���ئوليته عن

مقدمو الخدمة

تقدي���م تقارير فردي���ة إلى اإلدارة العلي���ا عن فاعلية

مزارع التغذية
التصنيع األولي لألغذية
تصنيع األغذية

نظام إدارة سالمة الغذاء إلى جانب واجباته األخرى.
 .4تعزيز االتصاالت
يؤك���د نظام إدارة س�ل�امة الغذاء (األي���زو)2005 : ٢٢٠٠٠
أن س�ل�امة الغ���ذاء هي مس���ئولية جمي���ع األطراف
المش���تركة في سلس���لة الغذاء (من المزرعة إلى
المائ���دة)؛ لذلك فإن المواصف���ة تؤكد على أهمية

شكل توضيحي يبين
االتصال بين أطراف
السلسلة الغذائية

التصنيع الثانوي لألغذية

تجار األغذية
بائعي التجزئة والخدمات
الغذائية والمطابخ

السلطات القانونية والتشريعية

الغ���ذاء إدارة الفريق فق���ط ،فهو مس���ئول أيضًا عن

منتجو مكونات ومضافات األغذية

منتجو المحاصيل

املائدة
ا�ستخدام القواعد الأ�سا�سية
الأربعة ل�سالمة الغذاء
التنظيف
الطبخ
الف�صل
التربيد
جتارة التجزءة
املطابقة لال�شرتاطات
ال�صحية

النقل
ا�ستخدام و�سائل نقل
نظيفة و�صيانتها خا�صة
املربدة منها

املزرعة
ا�ستخدام املمار�سات
الزراعية اجليدة

الت�صنيع
مراقبة نقاط التحكم
احلرجة

الفعال���ة داخ���ل المنش���آت الغذائية ومع
االتص���االت ّ
األطراف الخارجية.

المستهلك

كما يساعد اإلتصال
الفعال بي���ن أطراف
سلس���لة الغ���ذاء

مع تحيات
وزارة الشئون البلدية والقروية

على زي���ادة كفاءة

نظام إدارة سالمة الغذاء
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ما هو نظام إدارة سالمة الغذاء؟
ه���و نظ���ام إداري يتن���اول السياس���ة والتخطي���ط
والتنفيذ والتش���غيل ،وتقييم األداء والتحسين ،وإدارة
العمل في صناعة األغذية ،مع االهتمام والتركيز على
إدارة مخاطر سالمة الغذاء.

في تغير مس���تمر؛ فإن الهدف األساسي لنظام إدارة
سالمة الغذاء هو تطوير وتحسين منتجات المنشأة
لتحقيق رضاء المستهلك بصفة مستمرة.
 .4تواص���ل المنش���أة م���ع مورديه���ا وعمالئه���ا وجميع
وح���دات سلس���لة الغذاء في كل ما يتعلق بس�ل�امة
الغذاء؛ وذلك عن طريق نظام التتبع.

ما هي أهداف هذا النظام؟
 .1تخطي���ط وتطبيق وتش���غيل وتحدي���ث نظام إلدارة
الملوثات
سالمة الغذاء؛ لتوفير غذاء آمن ،أي خال من
ّ
المختلفة (بيولوجية – كيميائية – فيزيائية) بحيث
يكون س���ليمًا وآمنًا عن���د اس���تهالكه ،وبالتالي ال
ُيحدث ضررًا للمستهلك.
 .2إنت���اج منتجات مطابق���ة للمتطلبات التش���ريعية
والتنظيمي���ة التي تضعها الجه���ة المختصة ،مثل

 .5التأكي���د على أن المنش���أة ملتزم���ة بالمطابقة مع
كل ما تناولته سياسة سالمة الغذاء المعلنة.
 .6توضيح مدى التزام المنشأة بالمطابقة مع متطلبات
وحدات سلسلة الغذاء.

ما الذي يميز هذا النظام عن
نظام هاسب؟
 .1وجود سياسة جودة مبنية على أهداف يمكن
قياسها.
تتطلب مواصفة « األيزو  »2005 : ٢٢٠٠٠توثيق سياسة
ج���ودة مبنية على أه���داف قابلة للقي���اس ،ومثال
تل���ك األه���داف :تقليل الش���كوى من وج���ود مواد
غريبة بنسبة ( )%٢٠أو تحسين درجات مراجعة الطرف
الثالث بنسبة (.)%10
 .2مراجعة إدارة النظام.

ّ .7
يمكن النظام المنش���أة الغذائية من الحصول على

تضمن مراجعة اإلدارة اس���تمرار فاعلية نظام إدارة

شهادة معتمدة دوليًا؛ لتس���جيل مطابقتها لنظام

س�ل�امة الغ���ذاء ،وتعتب���ر مراجع���ة اإلدارة دوريًا من

إدارة سالمة الغذاء ،وذلك بواسطة جهة اعتماد دولية

أهم اآللي���ات لتحس���ين النظامُ .
وتج���رى مراجعة

مانحة للشهادة.

اإلدارة باجتماع اإلدارة العليا للمنش���أة ،وتهدف إلى

وزارة الش���ئون البلدي���ة والقروي���ة ،المتمثل���ة في

تبادل األفكار الجديدة من خالل مناقش���ة مفتوحة

األمان���ات والبلديات عل���ى المس���توى المحلي ،أو

وتقيي���م نظ���ام إدارة س�ل�امة الغ���ذاء .ويج���ب أن

التش���ريعات الت���ي تصدره���ا لجنة دس���تور األغذية

تكون نتائ���ج مراجعة اإلدارة مصدرًا لبيانات تخطيط

والممثلة في منظم���ة الصحة العالمية ومنظمة

تحسين أداء نظام إدارة سالمة الغذاء .وقد تنتج عن

األغذية والزراعة على المستوي الدولي.

مراجعة اإلدارة توصيات لتحسين هيكل نظام إدارة

 .3تقييم وتحديد متطلبات المستهلك ،وتوضيح مدى
مطابقة المنش���أة لهذه المتطلب���ات؛ بهدف تعزيز
رضاء المس���تهلك .وبذلك يكون المس���تهلك هو
محور اهتمام المنشأة ،وألن احتياجات المستهلك

س�ل�امة الغذاء أو تغييرات في الموارد أو التخطيط
اإلس���تراتيجي لالحتياجات المس���تقبلية للمنشأة
فيما يتعلق بمتطلبات سالمة الغذاء.

