
 دليل االرشادات الصناعية: 

 إنتاج المواد الغذائية األولية:

 الصحة البيئية: 

عن   الناتجة  الممكنة  التلوث  مصادر  في  النظر  المواد  ينبغي  إنتاج  يتم  أن  ينبغي  ال  خاصة،  وبصفة  البيئة. 
باألغذية  المواد  هذه  وجود  إلى  فيها  الضرر  محتملة  مواد  وجود  يؤدى  قد  مناطق  في  األولية  الغذائية 

 بمستويات غير مقبولة. 

 اإلنتاج الصحي لمصادر األغذية:

اد الغذائية األولية على سالمة األغذية  ينبغي في جميع األوقات مراعاة التأثيرات المحتملة ألنشطة إنتاج المو
احتماالت   تكون  قد  األنشطة  هذه  في  معينة  نقاط  أي  تحديد  خاصة،  بصفة  ذلك،  ويتضمن  وصالحيتها. 
التلوث   أخطار  تحليل  منهج  يساعد  وقد  االحتماالت.  هذه  لتقليل  محددة  تدابير  واتخاذ  عالية  فيها  التلوث 

 التدابير.  ونقطة التحكم الحرجة في اتخـاذ مثل هذه

 التداول، التخزين والنقل:

 :ينبغي أن يحرص المنتجون على

 فرز األغذية ومكوناتها لفصل المواد التي يكون من الواضح أنها غير صالحة لالستهالك اآلدمي؛  •
 التخلص بطريقة صحية من المواد غير المقبولة؛  •
أو   • بالحشرات،  التلوث  من  ومكوناتها  األغذية  أو حماية  الفيزيائية  أو  الكيماوية  الملوثات 

 .الميكروبيولوجية أو غير ذلك من المواد غير المقبولة أثناء التداول أو التخزين أو النقل

وينبغي الحرص، على منع تدهور حالة األغذية أو تلفها، عن طريق اتخاذ التدابير المالئمة التي قد يكون من 
 بة، و/أو غير ذلك من التدابير المماثلة. بينها التحكم في درجة الحرارة، والرطو 

 النظافة، والصيانة والصحة الشخصية في إنتاج المواد الغذائية األولية

 :ينبغي توفير المرافق والتدابير المالئمة لضمان ما يلى

 إجراء عمليات النظافة والصيانة الضرورية بشكل فعال؛ " •
 المحافظة على درجة مناسبة من الصحة الشخصية. •

 نشآت تصميمها ومرافقها: الم

 الموقع:

 المنشآت: 

تدابير  أي  وكذلك مدى كفاءة  الغذائية،  المنشآت  لدى تحديد مواقع  الممكنة  التلوث  يلزم مراعاة مصادر 
معقولة يمكن اتخاذها لحماية األغذية. لذلك، ال ينبغي أن تقام المنشآت في أي مكان يكون من الواضح، 

ياطية، أنه سيظل يمثل تهديدا لسالمة األغذية وصالحيتها. وعادة، ينبغي أن  بعد مراعاة هذه التدابير االحت
 :تقام المنشآت بعيدا عن

 المناطق الملوثة بيئيا، واألنشطة الصناعية التي تمثل تهديدا خطيرا بتلوث األغذية؛  •
 المناطق المعرضة للفيضانات، ما لم تتخذ اإلجراءات الوقائية الكافية؛ •



 المعرضة لخطر اإلصابة بالحشرات؛ المناطق  •
 المناطق التي ال يمكن تنظيفها بشكل فعال من المخلفات الصلبة والسائلة.  •

 المعدات: 

 :ينبغي إقامة المعدات بما يكفل

 السماح بإجراء عمليات الصيانة والنظافة الكافية؛  •
 أن تعمل بما يتفق مع تحقيق الغرض منها؛  •
 ية، بما في ذلك عمليات الرصد.أن تساعد على تسهيل الممارسات الصح •

 األبنية والغرف: 

 التصميم: 

بالصحة   يتعلق  فيما  الجيدة  الممارسات  بتطبيق  الغذائية  للمنشآت  الداخلي  التصميم  يسمح  أن  ينبغي، 
 الغذائية، بما في ذلك الوقاية من التلوث المتبادل للمواد الغذائية أثناء العمليات وفيما بينها.

 لداخلية: الهياكل والتجهزيات ا 

ينبغي إقامة الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية بطريقة سليمة وبمواد شديدة التحمل، بحيث يكون من 
السهل صيانتها، وتنظيفها، وكذلك تطهيرها، حسب مقتضى الحال. وينبغي بصفة خاصة مراعاة الشروط  

 :وصالحيتها،المحددة التالية عند الضرورة لحماية سالمة األغذية 

أن تكون أسطح الحوائط والفواصل واألرضيات من مواد غير منفذة للسوائل، وأالّ يكون لها تأثير سام   •
 عند استخدامها في األغراض المقصودة؛ 

 أن تكون أسطح الحوائط والفواصل ناعمة حتى االرتفاع المناسب للتشغيل؛  •
 بعمليات الصرف والنظافة الكافية؛أن تكون األرضيات مقامة بالشكل الذي يسمح  •
أن يكون تشييد األسقف والتجهيزات العلوية وتشطيبها بالشكل الذي يقلل من تراكم القاذورات  •

 وتكثيفها وتساقط جزيئاتها؛
أن يكون من السهل تنظيف النوافذ، وأن تقام بالشكل الذي يقلل من تراكم القاذورات، وأن تغطى  •

الضرورة، بنوا فذ من السلك يكون من السهل رفعها وتنظيفها، على أنه ينبغي أن فتحاتها، عند 
 تكون النوافذ ثابتة عند الضرورة؛

وكذلك   • تنظيفها،  السهل  من  يكون  وأن  للسوائل،  متشربة  وغير  ناعمة  األبواب  أسطح  تكون  أن 
 تطهيرها عند الضرورة؛ 

المالمسة لألغذية بشكل مباشر من مواد جيدة ش • التشغيل  أسطح  التحمل، ومن أن تكون  ديدة 
السهل تنظيفها وصيانتها وتطهيرها، وأن تكون ناعمة وغير متشربة للسوائل، وأن تكون عديمة 

 التأثير على األغذية، وال تتأثر في ظروف التشغيل العادية بالمنظفات ومواد التطهير. 

 المعدات:

 اعتبارات عامة: 

ية ومرتبطة بتصنيعها (بخالف العبوات ومواد  ينبغي تصميم المعدات والعبوات التي تكون مالمسة لألغذ
والصيانة   والتطهير  التنظيف  بعمليات  القيام  إمكانية  يضمن  بما  واحدة)  مرة  تستخدم  التي  التغليف 
الكافية، عند الضرورة، لتالفي تعرض األغذية للتلوث. وينبغي أن تكون المعدات والعبوات مصنوعة من مواد  

استخدام عند  سام  تأثير  لها  شديدة  ليس  المعدات  تكون  أن  وينبغي،  منها.  المقصودة  األغراض  في  ها 
وتسهيل  ومراقبتها،  وتطهيرها،  وتنظيفها،  بصيانتها،  يسمح  بما  فكّها  يمكن  أو  للنقل  وقابلة  التحمل 

 التفتيش على الحشرات التي قد تصيبها، على سبيل المثال.



 الرقابة على األغذية ورصد المعدات: 

المعد  أن تكون  يحقق ينبغي  بما  التجميد مصممة  أو  التبريد  أو  التسخين،  أو  الطهي،  المستخدمة في  ات 
بالشكل  المعــدات  هذه  وصيانـــة  ممكن،  وقت  أسرع  في  المطلوبة  الحرارة  درجة  إلى  باألغذية  الوصول 
  الفعــال، مراعاة لسالمة األغذية وصالحيتها. وينبغـي أيضا تصميم هذه المعدات بما يسمح برصد درجات 
الحرارة والتحكــم فيها. وينبغي، عنـــد الضرورة، أيضــا أن تتوافر لهذه المعدات وسائل الرصد والتحكــم في  
وصالحيتها.   األغذية  سالمة  على  ضار  تأثير  لها  يكون  قد  التي  العوامل  من  وغيرهما  والتهوية  الرطوبة، 

 :والمقصود بهذه الشروط أن تضمن ما يلي

قيقة الضارة أو غير المرغوبة، أو من المواد السامة التي تفرزها، أو خفض التخلص من الكائنات الد •
 مستواها إلى المستوى المأمون، أو ابادتها تماما ووقف نموها؛ 

التمكين من رصد الحدود الحرجة في الخطط القائمة على تحليل أخطار التلوث ونقطة التحكم   •
 الحرجة، حسب مقتضى الحال؛

جــــــة الحــــرارة المطلوبة والمحافظــــة عليها، وغيرهــــا من االشتراطــــات سرعــة الوصــول إلى در •
 الالزمة لسالمة األغذية وصالحيتها.

 أوعية جمع النفايات والمواد غير الصالحة لألكل: 

ا ينبغي أن تكون األوعية المخصصة لجمع النفايات، والمنتجات الثانوية وغير الصالحة لألكل أو الضارة، مم
االقتضاء، مصنوعة من   عند  وأن تكون كذلك،  المناسب،  بالشكل  وأن تكون مصنعة  عليه،  التعرف  يسهل 
مواد غير منفذة للسوائل. أما األوعية المستخدمة في االحتفاظ بالمواد الضارة، فينبغي وضع عالمات مميزة  

 وء نية أو بصورة عارضة.عليها، وأن تكون، عند االقتضاء، قابلة للغلق لمنع تلوث األغذية سواء بس 

 المرافق: 

 إمدادات المياه: 

ينبغي توافر إمدادات كافية من مياه الشرب مع وجود مرافق مناسبة لتخزينها، وتوزيعها والتحكم في 
 .درجة حرارتها، عند الضرورة، لضمان سالمة األغذية وصالحيتها

الشرب كما تحددت مواصفاتها   أن تكون مياه  نوعية مياه منظمة    من قبلوينبغي  عن  العالمية  الصحة 
الشرب. أما المياه غير الصالحة للشرب (التي تستخدم على سبيل المثال في مكافحة الحرائق، وفي غاليات  
البخار، وفي التبريد، وغير ذلك من األغراض المماثلة التي ال تؤدى إلى تلوث األغذية) فيجب أن تكون شبكة  

ات المياه غير الصالحة للشرب وعدم ربطها بشبكات مياه الشرب بما  توزيعها منفصلة. كما يجب تمييز شبك
 قد يؤدى إلى اختالط مياه الشبكتين. 

 شبكات الصرف والتخلص من النفايات:

ينبغي توفير شبكات ونظم كافية للصرف والتخلص من النفايات، كما ينبغي تصميمها وبناؤها  
 األغذية أو إمدادات مياه الشرب. بالشكل الذي يساعد على تالفي أخطار تلوث  

 التنظيف: 

ينبغي توفير مرافق كافية لتنظيف األغذية واألدوات والمعدات، مع تصميمها بالشكل المناسب. وينبغي  
 أن تتوافر لمثل هذه المرافق إمدادات كافية من المياه الساخنة ومياه الشرب الباردة، حسب مقتضى الحال. 

 احيض: مرافق النظافة الشخصية والمر

ينبغي توفير مرافق النظافة الشخصية لضمان درجة مناسبة من النظافة الشخصية وتجنب تلوث األغذية.  
 :وينبغي أن تشمل هذه المرافق، ما يلي، حسب مقتضى الحال 



وسائل مناسبة لغسل وتجفيف األيدي، بما في ذلك أحواض غسيل مزودة بالماء الساخن والبارد (أو  •
 ة المياه)؛ التحكم في درجة حرار

 مراحيض مصممة بالشكل المناسب من الناحية الصحية؛  •
 غرف مناسبة لتغيير مالبس العاملين.  •

 وينبغي أن تكون هذه المرافق مناسبة من حيث موقعها وتصميمها. 

 التحكم في درجة الحرارة:

والتبريد، والطهي، وحفظ األغذية تبعا لطبيعة عمليات تجهيز األغذية، ينبغي توفير مرافق كافية للتسخين،  
في الثالجات وتجميدها، وللتخزين المبرد أو المجمد، ورصد درجة الحرارة، وكذلكْ للتحكم في درجات حرارة 

 الهواء المحيط لضمان سالمة األغذية وصالحيتها، عند الضرورة. 

 نوعية الهواء والتهوية:

 :يكانيكية، وخصوصا لألغراض اآلتيةينبغي توفير وسائل كافية للتهوية الطبيعية أو الم

الحد من تلوث األغذية بالملوثات الهوائية، مثل مواد بخاخات األيروسول وذرات الملوثات التي  •
 تتكثف في الهواء؛ 

 التحكم في درجة حرارة الهواء المحيط؛  •
 إزالة الروائح النفاذة التي قد تؤثر على رائحة األغذية ومذاقها؛ •
 .الرطوبة لضمان سالمة األغذية وصالحيتها، عند الضرورةالتحكم في درجة  •

إلى  الملوثة  المناطق  من  الهواء  بمرور  يسمح  ال  الذي  بالشكل  وإقامتها  التهوية  نظم  تصميم  وينبغي 
 المناطق النظيفة، وكذلك بالشكل الذي يمكن من صيانتها وتنظيفها، عند الضرورة. 

 اإلضاءة: 

الطبي إدارة هذه المرافق بطريقة صحية.  ينبغي توفير مصادر لإلضاءة  الكافية حتى يمكن  عية والصناعية 
قوة   تكون  أن  وينبغي  مضللة.  عنها  الناتجة  األلوان  يجعل  ال  مما  الضرورة،  عند  اإلضاءة،  تكون  أن  وينبغي 
اإلضاءة كافية لطبيعة التشغيل. كما ينبغي، حسب مقتضى الحال، حماية لمبات اإلضاءة بحيث ال تتعرض 

 ة للتلوث في حالة تعرض اللمبات للكسر.. األغذي

 التخزين: 

ينبغي توفير مرافق كافية لتخزين األغذية ومكوناتها، والمواد الكيماوية غير الغذائية (مثل مواد النظافة، 
 ..والتشحيم، ومواد الوقود)

 :وينبغي تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يسمح بما يلي

 لنظافة الكافية؛إجراء عمليات الصيانة وا  •
 تجنب دخول الحشرات وإيوائها؛ •
 وقاية األغذية بشكل فعال من التلوث أثناء التخزين؛ •
توفير بيئة تساعد على الحد من تلف األغذية (عن طريق التحكم في درجة الحرارة والرطوبة، على  •

 سبيل المثال). 



 الصيانة وشروطها الصحية:

 الصيانة والنظافة: 

 اعتبارات عامة: 

اإلبقاء على المنشآت والمعدات في حالة جيدة، وإجراء عمليات الصيانة واإلصالح الالزمة، لتحقيق ما  ينبغي
 :يلي

 ح؛التسهيل اتخاذ جميع تدابير اإلص •
 أن تعمـل المنشـآت على النحو المقصود منها، والسيما في المراحل الحرجة؛ •
 .وقشور الطالء، والمخلفات، والكيماوياتالحيلولة دون تلوث األغذية بالجزيئات المعدنية،  •

مواد  وتعتمد  للتلوث.  مصدرا  تكون  قد  التي  والقاذورات  األغذية  بقايا  إزالة  إلى  التنظيف  يؤدى  أن  وينبغي 
 .وطرق التنظيف الالزمة على طبيعة النشاط. وقد يكون من الضروري إجراء عملية تطهير بعد النظافة

د استخدام المنظفات الكيماوية، واستخدامها طبقا لتعليمات المنتِج، وينبغي مراعاة الحرص والعناية عن
وتخزينها، عند الضرورة، بعيدا عن األغذية، وفي عبوات يسهل التعرف عليها لتجنب أخطار تعرض األغذية  

 للتلوث. 

 اجراءات وطرق التنظيف:

مثل الحرارة، أو الكشط، أو الهواء  يمكن إجراء عمليات التنظيف بطريقة واحدة أو أكثر من الطرق الفيزيائية،  
المندفع، أو الشفط أو غير ذلك من الطرق التي تتجنب استخدام المياه، والطرق الكيماوية التي تستخدم  

 .المنظفات، أو القلويات أو األحماض

 إزالة المخلفات من األسطح؛ •
 استخدام محلول منظف لتفكيك األتربة والبكتيريا الملتصقة؛  •
 زالة األتربة وبقايا المنظفات؛ الشطف بمياه إل •
 التنظيف الجاف، أو غير ذلك من الطرق المالئمة إلزالة وجمع البقايا والمخلفات؛  •
 التطهير، عند الضرورة.  •

 برامج النظافة:

ينبغي أن تضمن برامج التنظيف والتطهير تحقيق النظافة المالئمة لجميع أجزاء المنشأة، وينبغي أن تتضمن  
 .يف ذاتها تنظيف أدوات التنظ

وينبغي أن تخضع برامج التنظيف والتطهير للرصد المستمر والفعال، لضمان مالءمتها وكفاءتها، كما 
 .ينبغي توثيقها اذا لزم األمر

 األماكن والمعدات واألدوات الواجب تنظيفها؛  •
 المسؤولية عن كل عمل؛  •
 طريقة التنظيف وعدد مراته؛ •
 ترتيبات الرصد. •



 الحشرات:نظم مكافحة 

 اعتبارات عامة: 

تمثل الحشرات تهديدا خطيرا لسالمة األغذية وصالحيتها. ويمكن أن تحدث اإلصابة بالحشرات حيثما توجد 
أماكن لتكاثرها وتوجد إمدادات غذائية تعيش عليها. لذلك، ينبغي تطبيق النظافة العامة الجيدة لتجنب 

وانتشارها.   الحشرات  وجود  على  تساعد  بيئة  الجيد  وجود  للرصد  وإخضاعها  الواردة  المواد  على  التفتيش 
 يمكن أن تقلل من احتمال اإلصابة وبذلك تحد من الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية.

 منع دخول الحشرات: 

ينبغي إصالح األبنية وصيانتها باستمرار بحيث تكون في حالة تمنع دخول الحشرات وتقضى على األماكن  
لتكاثرها منها المحتملة  تدخل  قد  التي  األخرى  واألماكن  والبالوعات  الثقوب،  سد  مراعاة  ينبغي  كما   .

الحشرات. كذلك فإن تغطية النوافذ المفتوحة بشبكة من السلك تقلل من مشكلة دخول الحشرات. كما 
 ينبغي، حيثما يكون ذلك ممكنا، إبعاد الحيوانات عن حرم مصانع ومعامل تجهيز األغذية. 

 وانتشارها:  إيواء الحشرات 

التي  الغذاء  بمصادر  االحتفاظ  ينبغي  لذلك،  وانتشارها.  الحشرات  إيواء  على  يشجع  والماء  الغذاء  وجود  إن 
يمكن أن تتغذى عليها الحشرات في عبوات ال تنفذ إليها الحشرات، و/أو رصها بعيدا عن سطح األرض وبعيدا  

داخل المنشآت وخارجها. وينبغي، كلما كان  عن الحوائط. وينبغي المحافظة على نظافة جميع المساحات  
 ذلك مناسبا، االحتفاظ بالمواد المرفوضة والتالفة في عبوات ال تنفذ إليها الحشرات. 

 المكافحة:

وصالحيتها.  األغذية  بسالمة  آثار ضارة  إحداث  الفور، ودون  على  الحشرات  انتشار  التعامل مع حاالت  ينبغي 
طرق الكيماوية أو الفيزيائية أو البيولوجية دون أن يكون في ذلك أي إضرار  وينبغي إجراء عمليات المكافحة بال

 بسالمة األغذية وصالحيتها.

 إدارة المخلفات: 

بأن تتراكم   المخلفات وتخزينها. ويجب عدم السماح للمخلفات  إبعاد  المناسب على  بالشكل  النص  يجب 
والمنا العمل  أو أماكن  أو تخزينها  األغذية  إنزال  أماكن  لم تكن هناك طريقة في  إذا  إالّ  بها  المحيطة  طق 

 .أخرى لتحقيق التشغيل المناسب للنشاط

 وينبغي اإلبقاء على مخازن المخلفات نظيفة بالقدر المناسب.

 رصد مستوى الكفاءة: 

ينبغي أن تخضع نظم اإلصحاح للرصد للتأكد من كفاءتها والتحقق من سالمتها من حين آلخر، عن طريق  
التفتيش السابق على التشغيل، وكذلك عن طريق إجراء تحليالت بيولوجية على البيئة التي توجد بها المواد 
حسب  المتغيرة،  الظروف  مع  يتفق  بما  بانتظام  وتعديلها  ومراجعتها  لها،  المالمسة  واألسطح  الغذائية 

 مقتضى الحال. 

 النقل:

 عامة:  اعتبارات

أثناء علمية النقل. ويتوقف نوع وسائل النقل والحاويات الالزمة على يجب حماية األغذية بالشكل المناسب  
 طبيعة األغذية وظروف نقلها.



 الشروط:

ينبغي، عند الضرورة، تصميم وسائل النقل والحاويات التي تنقل فيها األغذية دون تعبئة بالشكل الذي 
 :يضمن 

 عدم تسببها في إحداث تلوث لألغذية أو العبوات؛  •
 إمكانية تنظيفها بالشكل الفعال، وكذلك تطهيرها عند اللزوم؛  •
 السماح بعزل األغذية المختلفة عن المواد غير الغذائية أثناء عملية النقل، عند الضرورة؛  •
 توفير حماية فعالة من التلوث، بما في ذلك التلوث باألتربة واألبخرة؛  •
وعلى   • والرطوبة،  الحرارة  درجة  على  المحافظة  من  إمكانية  ذلك  وغير  بداخلها،  الجوية  الظروف 

قد   الذي  التلف  ومن  المرغوبة  وغير  الضارة  الميكروبات  نمو  من  األغذية  لحماية  الالزمة  الظروف 
 يجعلها غير صالحة لالستهالك؛ 

 إمكانية التأكد من درجة الحرارة والرطوبة وغيرها من الظروف بداخلها، وضبطها.  •

 االستخدام والصيانة:

تكو أن  من  ينبغي  مناسب  مستوى  في  الدوام،  على  األغذية،  فيها  تنقل  التي  والحاويات  النقل  وسائل  ن 
النظافة والصالحية للعمل، وأن تكون حالتها العامة جيدة. وحيثما تستخدم نفس وسائل النقل أو الحاويات  

وكذلك تطهيرها، في نقل أغذية مختلفة أو مواد غير غذائية، ينبغي إجراء عمليات النظافة الفعالة عليها،  
 .عند الضرورة، بين كل حمولة وأخرى

وينبغي، حسب مقتضى الحال، وخصوصا في حالة نقل المواد الغذائية دون تعبئة، أن تكون وسائل النقل  
والحاويات مخصصة لهذا الغرض دون غيره، وأن تحمل عالمة تدل على أنها مخصصة لنقل المواد الغذائية 

 فقط.

 منتجات:المعلومات الخاصة بال

 التعرف على دفعات المنتجات:

ال شك أن التعرف على دفعات المنتجات أمر ضروري لتسهيل سحبها من األسواق عند اللزوم، كما أنه يساعد  
المخزون بشكل فعال. ولذلك، فإن كل عبوة تحتوى على مواد غذائية ينبغي أن توضع  في تنظيم دورة 

ور اإلنتاج  جهة  تحدد  ثابتة  عالمات  التي  عليها  العامة  األسس  ذلك  على  وتطبق  اإلنتاج.  دفعة  وتاريخ  قم 
 ).CODEX STAN 1-1985حددها الدستور الغذائي بشأن وضع البطاقات على األغذية المعبأة والمغلفة (

 المعلومات التي تدون على المنتجات: 

أو أن تحمل هذ بمعلومات كافية  الغذائية مصحوبة  المنتجات  على جميع  أن تكون  المعلومات،  ينبغي  ه 
وتحضيرها  وتخزينها،  وعرضها،  معها،  التعامل  من  الغذائية  السلسلة  في  التالي  الشخص  يتمكن  بحيث 

 واستخدامها بالشكل السليم والصحيح. 

 توسيم العبوات: 

ينبغي أن توضع على األغذية المعبأة والمغلفة بطاقات تحمل تعليمات واضحة تمكن الشخص التالي في 
من التعامل معها، وعرضها، وتخزينها، وتحضيرها واستخدامها بالشكل السليم. وتطبق    السلسلة الغذائية

على ذلك األسس العامة التي حددها الدستور الغذائي بشأن وضع البطاقات على األغذية المعبأة والمغلفة  
)CODEX STAN 1-1985 .( 
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