اخلطوط التوجيهية بشأن تطبيق املبادئ العامة لنظافة األغذية
على مكافحة أنواع بكترييا الضُمات املُمرضة فى األغذية البحرية
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املقدمة
 - 1زادت وترية تفشى األمراض وحاالت األمراض التى حتملها األغذية املبلغ عنها خالل السنناات الديينية املاةن ة
والتى تدزى إىل أنااع بكترييا الضُمات املمُرةة .وكان من نت جة ذلك ،أن حيث الدييي منن ااناالت أدى ه هنا
وجاد بكترييا الضُمة املُمرةة هى األغذية البحرية إىل اختالل التجارة اليول ة .وقي اتضح ذلك بصارة خاصنة هنى
حالة الضُمة النظرية ااالّة لليم ،ح ث حيثت سلسلة منن حناالت التفشنى الابائ نة نت جنة السنتهالغ أغذينة
حبرية ،ولاحظ حيوثها هى مناطق من الدامل مل تبلَغ عن ظهارها من قبل .وجيرى اآلن بصنارة متزاينية التدنر
على عيد من األنااع البكتريية بصفتها مُمرْةات حمتملة بالنسنبة للبشنر .وقني أدت اونااجا املتدل نة بسنالمة
األغذية واملرتبطة بهذه الكائنات اليق ة إىل ةرورة وجاد تاج هات حميدة بشننن اسنتات ج ات ادارة املطناطر
احملتملة من أجل مكاهحتها.

اخلصائص العامة لبكترييا الضُمة املُمرضة
-2

إن جنا الضُمة يشتمل على ما ال ي ل عن إثنى عشر ناعاً من املُمرْةات بالنسبة للبشنر .ميكنن لدشنرة منهنا أن
تسبب أمراةاً حممالة عرب األغذية .وتنتج أغلب ة األمراض التنى حتملنها األغذينة عنن بكتريينا الضُنمة الننظرية
ااالّة لليم ،و الضُمة املسببة للكالريا ،والضُمة اجلارحة .ه تم عزل الضُمة النظرية ااالّة لليم ،والضُنمة املسنببة
للكالريا وحيهما أو بصارة رئ س ة عنن حناالت الننزالت املداينة التنى تُدنزى إىل اسنتهالغ أغذينة ملاثنة (كنال
الناعني) أو تناول ماء ملاث (الضُمة املسببة للكالريا) .وعلى الن ض من ذلك ،هإن الضُمة اجلارحنة يُبلّنغ عنهنا
باليرجة األوىل من ااصابات من خارج األمداء (تسمم النيم ،اجلنرو  ،وغنري ذلنك ).وينرتب تسنمم النيم األولن
نت جة لإلصابة بالضُمة اجلارحة غالب ًا باستهالغ أغذية حبرية.

-3

وهى املناطق االستاائ ة واملدتيلة تاجي هذه األننااع منن البكتريينا بطب دتهنا هنى الب انات البحرينة ،والسناحل ة
وب اات م اه مصاب األنهار (املَسَاسْ) ،وتكثر بننكرب درجنة هنى مصناب األنهنار .إن بكتريينا الضُنمة املُمرةنة،
وخباصة الضُمة املسببة للكالريا ،ميكن استدادتها أيضاً من امل اه الدذبة ملصاب األنهار التنى تيخلنها عنن طرينق
التلاث بالغائ  ،أما البكترييا املسببة للكالريا ،هبطال مدظنم أننااع البكتريينا األخنرى ،ميكنن أن تدن ف هنى
ب اات امل اه الدذبة .
MC619/A
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أصبح من املمكن اآلن التفرقة بني السالالت الب ا ة للضُمة املسنببة للكنالريا والضُنمة الننظرية ااالّنة للنيم وبنني
السالالت السامة وغري السامة ،وذلك استنادًا إىل قيرتها أو عيم قيرتها على إنتاج عاامل سُنم تها الرئ سن ة .ومل
يتم إل اء ةاء كا ِ حتى اآلن على اآلل ات املُمرةة للضُمة اجلارحنة ،ويبنيو أن سُنم تها متدنيدة األوجن وغنري
مفهامة ج ياً ،ومن ثم تدترب مج ع السالالت سامة.

-5

وترد ه ما يلى اخلصائص املهمة املشتكة بني مج ع أنااع بكترييا الضُمة  .هبكتريينا الضُنمة حساسنة الففناض
درجة ااماةة ،ولكنها تنما ج ياً عني ارتفاع درجة ااماةة ،ومن ثم تكان ااصنابات الناةنة عنن بكتريينا
الضُمة ،مرتبطة غالباً باألغذية منطفضة ااماةة .وبااةاهة إىل ذلك ،هإن يلزم ازدراد عنيد كنبري منن اخلالينا
الد اشة جلدل بكترييا الضُمة املُمرةة حتاهظ على ح اتها هى ب انة حامضن ة باملدنية وتسنبب ااصنابة .كمنا أن
طهى املنتجات الغذائ ة يؤدى بسرعة إىل شل هاعل ة بكتريينا الضُنمة ،حتنى هنى األغذينة الشنييية التلناث .إن
استطيام املمارسات الصح ة مع مج ع املُمرةات التى حتملها األغذية من شننها بصفة عامة أن تتحكم هنى مننا
بكترييا الضُمة املُمرةة.
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ومع ذلك ههناغ خصائص ت تصر على كل ناع من األنااع الثالثة الرئ س ة للمُمرةات من البكترييا التنى حتتناج
إىل االهتمام على النحا املاةح أدناه.

الضُمة النظرية احلالّة للدم
 - 7تدترب الضُمة النظرية ااالّة لليم جزءاً من اجملماعة النبات ة اجملهرية األصل ة التى تستاطن ب اة مصاب األنهار
والب اة الساحل ة هى املناطق امليارية واالستاائ ة إىل املدتيلة  .وعلى الرغم من أن الضُنمة الننظرية ااالّنة للنيم ال
ميكن عادة اكتشاهها هى م اه البحر عني درجة حرارة 11ه مااية أو أقنل منن ذلنك ،هإنن ميكنن اسنتزراعها منن
الرساب ات طاال السنة عني درجات حرارة تصل هى اففاةها إىل  ْ1درجة مااية  .أما هى املناطق املدتيلة هإن
دورة ح اتها تتنلف من مرحلة الب اء هى الشتاء داخل الرساب ات ،ومرحلة االنطالق مع الداالق اا اان ة عنيما
ترتفع درجة حرارة امل اه إىل درجة تصل إىل  11 - 14درجة مااية  .وتتسم الضُمة الننظرية ااالّنة للنيم بنماهنا
السريع هى الظرو املالئمة وا.
 - 8إن األغلب ة الدظمى من السالالت التى عُزلت من املرةنى بااسنهال تُظهنر خالينا دم صنامية للحنرارة (.)TDH
وبناء على ذلك؛ اعتُرب أن السالالت املُمرةة حتتاى على جني خاليا اليم الصامية للحرارة ،وهى تالَّي خاليا دم
صننامية للحننرارة .وأن السننالالت غننري املُمرةننة تفت ننر إىل هننذا اجلننني وإىل هننذه الصننفات .يضننا إىل ذلننك ،أن
السالالت التى تُنتج خاليا دم مرتبطة خباليا اليم الصنامية للحنرارة ( )TRHواملُشَن َفرة هنى جنني ( )TRHجينب
اعتبارها أيضاً عامالً مُمرةاً .وتشتمل أعراض حاالت ااصابة بالضُمة النظرية ااالّة لليم على إسهال سائل مل ء
بالغازات ،وعلى الغث ان وال ء والت لصات هى البطن ،كما تشتمل هى حاالت أقل تااتراً على الصياع ،واامنى
والرعشة  .ومدظم اااالت مع ذلك م ية ذات اً ،وقي أُ بلغ عنن حناالت حنادة منن النزلنة املداينة احتاجنت إىل
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ااجز هى املستشف ات ،ونادراً ما يتم الدثار على سالالت سامة هى الب اة أو هى األغذية ،مبا هى ذلك األغذينة
البحرية ،ب نما يتم اكتشاهها كسالالت رئ س ة هى براز املرةى.
-1

وقي مت التدر ألول مرة على الضُمة النظرية ااالّة لليم كمُمرض حتمل األغذية هى ال ابان أثنناء اخلمسن نات
من ال رن الدشرين .وما أن حلت أواخر الست نات وأوائل السبد نات حتى كان قني مت حتييني الضُنمة الننظرية
ااالّة لليم على أنها السبب هى مرض ااسهال هى مج ع أحناء الدامل  .وظهر نسن جييني للضُنمة الننظرية
ااالّة لليم ها  O3:K6من الناع املَصْلى هى كالكاتا هى  .1116وانتشنر هنذا النسن  ،مبنا هنى ذلنك أشنكال
املصَْل ة املتناعة ،هى مج ع أحناء آس ا ووصل إىل الااليات املتحية األمريك ة ،ممنا رهنع منن حناالت انتشنار
ااصابات بالضُمة النظرية ااالّة لليم إىل درجة الاباء .وهى آس ا ،متثل الضُمة النظرية ااالّة لليم سبباً شائد ًا
للمرض احملمال غذائ اً .وبصفة عامة ،تكان حاالت التفشى صغرية النطاق ،وتشمل ما ي ل عن عشر حاالت،
ولكنها حتيث متااترة  .وقي انتشر هذا الاباء املُسمّى بالضُمة النظرية ااالّة لليم حتى اآلن هى مخنا قنارات
على األقل .وهناغ قال بنن تصريفات م اه الصابارة قي تكان آل ة من اآلل ات الرئ س ة لالنتشار الدنامل لابناء
الضُمة النظرية ااالّة لليم ،وإن كان ال ميكن استبداد إمكان ة حيوث هذا االنتشار اليول عرب واسنطة تصنيير
واسترياد األغذية البحرية.

 - 11ومن زاوية مكاهحة األمراض الناشاة عن الضُمة النظرية ااالّة لليم احملمالة حبراً هإن مجع احملصال حيتمل
أن يكان أكثر املراحل حروجة ،ح ث إن من هنذه الن طنة هصناعياً؛ ميكنن لفهنراد أن يطب ناا هدل ن ًا تنيابري
ملكاهحة الضُمة النظرية ااالّة لليم.
 - 11ومن بني األغذية املرتبطة بنمراض نامجة عن استهالغ الضُمة النظرية ااالّنة للنيم تشنمل منثالً جنراد البحنر
الشاكى ،وسرطان البحر ،وال رينيس ،وكفتنة السنمك ،وحمنار م ناه الشنااطىء املسنلاق ،واحملنار ااصنبد
الشكل ،واملكاريل امل لى ،وبلح البحر ،والتانة ،وسلطة األغذية البحرية ،وال ااقنع الن انة ،واحملنار ،وانم
السلطدان املداجل بالبطار/املغل  ،واحملار املروح الشكل (األسن لاب) ،واابّنار ،وقنفنذ البحنر ،واملطب ّنات
ال ِشرية ،والسردين .وهذه املنتجات تشمل منتجات األغذية البحرية املداجلة جزئ اً 1واملداجلنة كاملنة والتنى
لاثت مرة أخرى بيرجة كبرية بااسطة أوع ة الطها واألييي امللاثة ،إىل آخره.

الضُمة املسببة للكولريا
 - 12ب اات امل اه الدذبة وامل اه املساس هى املناطق االستاائ ة ودون االستاائ ة واملدتيلة هى مج ع أحناء الدنامل هنى
املاطن األصلى للضُمة املسببة للكالريا .وقي مت حتييي أكثر من  211جمماعة مصل ة صفرية من الضُنمة املسنببة
للكالريا .ومتتلك السالالت التى تنتم إىل النمطني املصنل ْني  11و  1131بصنفة عامنة جنني الكنالريا السنم ة
" 1مداجلة " أى مداجلة مب ية للبكترييا (مثل املداجلة اارارينة ،والضنغ الدناىل) .برجناء الرجناع إىل ال سنم ( 3-2تدرينف "املداجلنة
جزئ اً").
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( )ctxوتُنتج سُم ة الكالريا ،وها مسؤول عن وباء الكالريا .وي تصر وجناد وبناء الكنالريا بصنارة رئ سن ة علنى
البليان النام ة ذات املناخات الياهاة .والكالريا مرض بشرى حصري ،كما أن الرباز البشرى لفهنراد املصنابني
ها املصير األول لإلصابة هى حاالت تفشى الكالريا .وتلاث ب اات إنتاج األغذينة (مبنا هنى ذلنك بنرغ ترب نة
األح اء املائ ة) بهذا الرباز ميكن أن يُيخِل بصارة غري مباشنرة الضُنمة املسنببة للكنالريا هنى األغذينة .ويتسنم
ترك ز الضُمة املسببة للكالريا التى تد ف طل ة هى الب اة املائ ة الطب د ة باالففاض ،غري أن الضُنمة املسنببة
للكالريا مدرو عنها أنها تدْلق وتتكاثر بالداالق اا اان ة مثل جمياه ات األرجل.
 - 13سجل التاري منذ  1823سبع حاالت وبائ ة للكالريا  .نتجت اااالت الست األوىل منهنا عنن سنالالت منن
من ح اي ت ل يي ،ب نما السابع والذى بيأ هى  1161واستمر حتى اآلن همرجد إىل الضُمة املسنببة للكنالريا
من النم اا اى  11املسمى سالالت  . El Torوميكن انت نال حناالت تفشنى الكنالريا الابائ نة منن اخلنارج
بااسطة املساهرين املصابني ،وعن طريق األغذية املستاردة أو عن طريق م اه الصابارة لسفن الشحن .وقني مت نز
اكتشا حاالت السالالت املسببة للكالريا الناةنة عنن ةُنمة الكنالريا منن أغذينة مسنتاردة بصنارة قانان نة
باالففاض الشييي ،ونادراً ما دخلت هذه األغذية كسبب من أسباب تفشى ذلنك املنرض .أمنا ةُنمة الكنالريا
 1131ههى مساالة عن حاالت تفشى الكالريا هى منط ة البنغال منذ  ،1112وقي انتشنرت هنذه البكتريينا إىل
أجزاء أخرى من الدامل عن طريق املساهرين .وجياز للسالالت املسببة للكالريا الناةة عن ةُمة الكنالريا التنى
انتشرت إىل أجزاء خمتلفة من الدامل أن تصمي ،كما أن بدض الداامل ميكنن أن تبتنير وبناء هنى ب انة حييثنة
املنشن.
 - 14وميكن لبدض السالالت التابدة للمجماعات املصل ة  oمن غري اجملماعتني  O1و ( O139اللنتني يشنار إل همنا
بننهما غري / 11غري )1131ميكن أن تسببا إسها ًال حمما ًال بااسطة األغذية أقل حية من الكالريا.
 - 15لاحظ غالباً حيوث الكالريا احملمالة عن طريق األغذية خالل السناات الثالثني املاة ة؛ هاألغذينة البحرينة،
مبا هى ذلك الرخايات ذوات املصراعني ،وال شريات ،والزعنف ات ،هى األغلب األعم ت ع عل هنا الالئمنة هنى
حاالت حيوث الكالريا التى حتملها األغذينة لنيى الكنثري منن البلنيان  .هدلنى النرغم منن أن ال رينيس ظنل
تارخي اً يثري قلق انت ال الضُمة املسببة للكالريا هى التجارة اليول ة ،هلم يتم الرب ب ن وبني حاالت التفشنى،
كما أنها من النادر أن تاجي هى التجارة اليول ة لل رييس.

الضُمة اجلارحة
 - 16ميكن للضُمة اجلارحة أن تتسبب بني ااني واآلخر هى نزالت مداية غري حادة ليى األهراد األصنحاء ،ولكنن
ميكن أن تسبب تسمم اليم األول ليى األهراد الذين يدنانان منن حناالت مزمننة سناب ة علنى هنذه الننزالت،
وخباصنة أمننراض الكبني والتسننمم الكحنناىل ،وداء السنكرى وتننراكم ااييني هننى الننيم وهنريوس ن ننص املناعننة
البشرية/متالزمة الداز املناعى املكتسب ،وع ب استهالغ رخايات ذوات املصراعني غري املطهاة  .وهذا منرض
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خطري وغالباً ما يكان مم ت ًا ويستنثر بنعلى مديالت الاه ات من بني أى مُمرض بكتريى آخر حتمل األغذينة .
هال يرة على اكتساب ااييي تدترب ةرورية للتدبري عن السم ة هى الضُمة اجلارحة ،غنري أنن مل ينتم حتييني
عامل حميد للسم ة ،وبناء على ذلك ل ا من الااةنح منا إذا كاننت هنناغ جمماعنة مد ننة واحنية ه ن منن
السالالت هى الساللة السامة  .ويبيو أن عامل الدائل (وهنا سنبب األمنراض املزمننة) هنا احملُنيِد األول هنى
ااصابة بالضُمة اجلارحة .وتتاو هتة حضانة املرض من سنبع سناعات إىل عنية أينام ،ويصنل متاسن هنتة
ااضانة إىل  26ساعة .أما استجابة اجلسم البشرى للجرعة هل ست مدروهة.
 - 17ومن بني األمناط اا اينة الثالثنة للضنمة اجلارحنة ،يدتنرب الننم اا ناى  1عامنة هنا املسنؤول عنن مدظنم
ااصابات البشرية املرتبطة باألغذية البحرية ،ومن ثم هإن مصطلح الضُمة اجلارحة يشري إىل الننم اا ناى 1
هى هذه امليونة.
 - 18يتصف املرض الذى حتمل األغذية من الضُمة اجلارحة حباالت مت طدة ومل حييث أن مت اابنال عنن تفشنى
مرض من هذا ال ب ل .وقي مت عزل الضُمة اجلارحة من ال ااقنع ،ومنن الرخاينات األخنرى ذوات املصنراعني،
وغريها من األغذية البحرية هى مج ع أحناء الدامل.
 - 11وتتسم ترك زات الضُمة اجلارحة باالرتفاع هى ال ااقع عني مجع حمصاوا عنيما تتجاوز درجات حنرارة امل ناه
 o21مااية هى املناطق التى تتاطن ه ها الضُمة اجلارحة؛ وتتكناثر الضُنمة اجلارحنة هنى ال ااقنع عنني درجنة
حرارة تزيي على  o13مااية .أما اليرجة املثال ة للملاحة بالنسبة للضُمة اجلارحة ه بنيو أنهنا تتفناوت تفاوتن ًا
كبرياً من منط ة إىل منط ة ،غري أن الديد األكرب منها ياجي عادة عني درجات امللاحة املتاسنطة منن  5إىل 25
/ل (جزء من األلف) .أما الرب بني ال ااقع وبني امل اه عال نة امللاحنة (التنى تزيني علنى / 32ل (جنزء منن
األلف)) ه ي ظهر أن ي لل من أعياد الضمة اجلارحة بنسبة  4-3لغ (أقل من  11لكل غرام) خالل أسباعني.

عمليات تقدير املخاطر املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية
 - 21نُشرت ت ييرات املطاطر املشتكة بني منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة الدامل ة بشنن الضُمة اجلارحة هى
ال ااقع الن اة وهى الضُمة املسببة للكالريا  11و  1131هى قرييس امل اه الياهانة النياخل هنى التجنارة اليول نة
( . 3،2)2115وقي استكملت ت ييرات خماطر إةاه ة بشنن الضُمة النظرية ااالّة لليم هى ال ااقنع الن انة ،ويف

FAO and WHO, 2005. Risk assessment of Vibrio vulnificus in raw oysters. Microbiological Risk Assessment 2
.Series, No.8
FAO and WHO, 2005. Risk assessment of choleragenic Vibrio cholerae O1 and O139 in warm-water shrimp 3
.in international trade. Microbiological Risk Assessment Series, No.9
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الزعنف ات الن اة وغري الكاملة الطهى ،وهى احملار اليماي (أناديرا غرانازا) .4ومتثل ت نييرات املطناطر تلنك
أساس هذه امليونة.

القسم األول  -األهداف
 - 21ت يم هذه اخلطاط التاج ه ة التاج بشنن مكاهحنة بكتريينا الضُنمة املُمرةنة هنى األغذينة البحرينة ،وذلنك
اماية صحة املستهلك ولضمان إتباع ممارسات عادلنة هنى ةنارة األغذينة .والغنرض األولن ونذه اخلطناط
التاج ه ة ها إبراز تيابري الرقابة الرئ سن ة التنى ميكنن اسنتدماوا منن أجنل الت ل نل إىل ااني األدننى منن
احتماالت حيوث األمراض التى تنجم عن وجاد أمراض بكترييا الضُمة املُمرةة هنى األغذينة البحرينة .وت نيم
هذه اخلطاط التاج ه ة أيض ًا مدلامات تهم صناعة األغذية ،واملستهلكني واألطرا املدن ة األخرى.

القسم الثانى – النطاق ،واالستخدام والتعريف
1-2

النطاق

 - 22تغطى هذه اخلطاط التاج ه ة األغذية البحرية التى تُساَّق ورمبا تستهلك ح ة ،أو ن اة ،أو مُربدة/جممية ،أو
مداجلة جزئ اً أو كل ًا  .وينطبق هذا على كامل سلسلة األغذية ابتياء من اانتناج األولن وانتهناء باالسنتهالغ
النهائ  .ويغطى امللحق الرخايات ذوات املصراعني تغط ة شاملة ،وها مكمل وذه اخلطاط التاج ه ة.
 - 23والداامل املسببة الرئ سن ة لفمنراض البكتريينة احملمالنة هنى الغنذاء املرتبطنة باألغذينة البحرينة ،واملطناطر
اجلرثام ة اليق ة املستهيهة بهذه اخلطاط التاج ه نة ،هنى الضُنمة الننظرية املُمرةنة ااالّنة للنيم ،والضُنمة
اجلارحة ،والضُمة املسببة للكالريا  .أما تيابري املكاهحة املاصاهة هى هذه اخلطاط التاج ه ة ه مكن أن تنطبق
على بكترييا الضُمة املُمرةة األخرى.
2-2

استخدام الوثيقة

 - 24إن هذه اخلطاط التاج ه ة هى مكملة لن ،وينبغ اسنتدماوا جنبناً إىل جننب منع ميوننة املمارسنات اليول نة
املاصَى بها  -املبادئ الدامنة لنظاهنة األغذينة ( )CAC/RCP 1-1969وميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات
السمك ة ( .)CAC/RCP 52-2003وقني يسنتلزم تطب نق هنذه اخلطناط التاج ه نة منن جاننب البلنيان إدخنال
حتايرات وتدييالت ،مع مراعاة االختالهات ااقل م ة مثل انتشار بكترييا الضُنمة املُمرةنة ،ودرجنات حنرارة
امل اه ودرجة امللاحة.

FAO and WHO, 20XX. Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus in seafood. Microbiological Risk 4
).Assessment Series, No.XX (In press
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التعريف

 - 25ألغراض هذه اخلطاط التاج ه ة تنطبق التداريف التال ة:

التدننناريف النننااردة مبيوننننة املمارسنننات اليول نننة املاصَنننى بهنننا  -املبنننادئ الدامنننة لنظاهنننة األغذينننة
( )CAC/RCP 1-1969وميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة (.)CAC/RCP 52-2003
التثل ج :ها خفض درجة حرارة املنتج للحي من النشاط اجلرثامى ه .
األغذية البحرية :وهى األمساغ واألمساغ الصيه ة والاله اريات املائ نة األخنرى منن مصنادر م ناه حبرينة
وعذبة ونااةها املاجهة لالستهالغ البشرى.
املداجلة جزئ ًا :وهى أى مداجلة ت صي إىل التطف ض الكبري أو إىل ااي منن ،ولكنن لن ا لل ضناء الكامنل
على بكترييا الضُمة هى األغذية البحرية .ونت جة للمداجلة اجلزئ نة ،ختتفنى اخلصنائص ااسن ة للمننتج
الن ىء.
املاء النظ ف :وي صي ب املاء من أى مصير ال ياجي ب تلاث باجلراث م اليق ة الضارة ،وتكنان املنااد و/أو
الداالق السم ة غري ماجادة هى مثل هذه الكم نات التنى ميكنن أن تنؤثر هنى سنالمة األمسناغ ،واألمسناغ
الصيه ة ومنتجاتها املاجهة لالستهالغ البشرى.

القسم الثالث  -اإلنتاج األولي
1-3

النظافة الصحية البيئية

 - 26تشري النظاهة الصح ة الب ا ة إىل ال سم  1-3من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بها  -املبادئ الدامة لنظاهنة
األغذية ( .)CAC/RCP 1-1969يضا إىل ذلك:
 - 27أن ةااب ما قبل ااصاد هى بصفة عامة أكثر انطباقاً على الرخايات ذوات املصراعني أكثر من انطباقها على
األغذية البحرية األخرى (مثل األمسناغ التنى صن يت منن البحنر املفتنا ) .وه منا يتدلنق باألغذينة البحرينة
األخرى ،ينبغ التفكري هى تطب ق ةااب ما قبنل ااصناد علنى املنناطق التنى تكنان ه هنا احتمناالت ولناج
بكترييا الضُمة املُمرةة كبرية وميكن الس طرة عل ها.
 - 28ينبغ أخذ درجة اارارة وامللاحة هى االعتبار عني التفكري هى مكاهحة بكترييا الضُنمة املُمرةنة هنى األغذينة
البحرية .وح ثما يتناسب ،ينبغ حتييي مستايات درجة اارارة وامللاحة احملنيدة التنى ميكنن اسنتطيامها
كتيابري للرقابة وذلك على أساس اليراسات الابائ ة ودراسات التدرض ،وكذلك علنى أسناس رصني مسنتايات
بكترييا الضُمة املُمرةة ه ما قبل ااصاد.
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 - 21وه ما يتدلق برصي الرخايات ذوات املصراعني وقت ااصاد ،ه شار إىل ملحق هذه اخلطاط التاج ه ة.
 - 31بالنسبة لفغذية البحرية التى تربنت ومننت هنى املااقنع السناحل ة ،السن ما هنى املنناطق التنى تتناطن ه هنا
الكالريا ،ه نبغ مراعاة تالهى تلاث األغذية البحرية ببكترييا الضُمة املسببة للكالريا املاجادة هى الرباز.
2-3

اإلنتاج الصحي ملصادر األغذية البحرية

 - 31يشننري إىل ال سننم  2-3مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

3-3

املناولة والتخزين والنقل

 - 32ينبغ استدمال املاء النظ ف عني ختزين ومناولة األغذية البحرية على ظهر سفن التى حتمل األمساغ ،وذلنك
بالنسبة لفغذية البحرية املاجهة ألكلها بصارتها الن اة واعياد الثلج ملثنل هنذا االسنتطيام .وينبغن تفنادي
استدمال م اه البحر املنخاذة من أماكن قريبة من ساحل البحر أو من منفذ مل اه الصر أو من نهر ملاث مب اه
طفنض إىل أدننى حني و/أو متننع مننا بكتريينا
اجملارير .وجيب حفظ األغذية البحرية عني درجنات حنرارة تُ ّ
الضُمة املُمرةة بدي مجع احملصال .هتحفظ مثالً هى ثلج ذائب ،أو ثلج ،أو بالتثل ج املتااهر على السنفن وهنى
أماكن ااصاد .وجيب أن تكان الفتة الفاصلة بني مجع احملصال والتربيي قصرية ب ير اامكان.
 - 33أما بالنسبة ملنتجات األغذية البحرية املطهاة على ظهر السفن (بالغل  ،أو باملداجلنة باملناء اانار أو البطنار)
ه جب استطيام الثلج و/أو التثل ج ،وذلك تسه الً لسرعة تربييها .وينبغ اسنتطيام النثلج املصنناع منن املناء
النظ ف وذلك للت ل ل إىل أدنى حي من التلاث التبادل .
 - 34وألجل ختزين منتجات األغذية البحرية اا ة ،ينبغ استطيام ماء نظ ف للت ل ل إىل أدنى حي منن التلناث
التبادل املبيئ الذى تسبب امل اه.
 - 35وعنيما يكان من املطلاب غسل املنتج ،سااء على ظهر ال ارب أو هى امل ناء ،ه نبغ استطيام املاء النظ ف.
 - 36أثناء الن ل الربى من م ناء اانزال إىل الساق الساحل و/أو إىل منشآت التجه ز ،وألجل الت ل ل إىل أدنى حني
من و/أو اا لالة دون منا بكترييا الضُمة املُمرةة هى األغذية البحرية ،تكان الفتة الزمن ة التنى تفصنل بنني
مجع احملصال والتثل ج أو التجم ي هتة حرجة ،وينبغن ت ل لنها إىل ااني األدننى .وميكنن اسنتدمال النثلج
بكفاءة وذلك لإلب اء على األغذية البحرية مثلجة أثناء الن ل والب ع .وينبغ لفمساغ واألمساغ الصيه ة اا ة
أن تن ل عني أدنى درجة حرارة حيتملها ناعها .وينبغ استطيام حاويات مغطاة هى الن ل ملنع التلاث.
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التنظيف والصيانة والنظافة الصحية للعاملني أثناء اإلنتاج األولي

 - 37تشننري إىل ال سننم  4-3مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(. )CAC/RCP 1-1969

 - 38تشري إىل ال سم  1-7من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بها  -املبادئ الدامة لنظاهة األغذينة

(CAC/RCP 1-

 .)1969وينبغ ألى شطص حامل لبكترييا الضُمة املسببة للكالريا هى بنرازه أال يشنتغ هنى مناولنة األغذينة
البحرية ،أو الثلج املستدمل هى ختنزين األغذينة البحرينة ،األمنر النذى ميكنن أن ينؤدى إىل تلاينث األغذينة
البحرية بالضُمة املسببة للكالريا .

القسم الرابع-املنشأة :التصميم واملرافق
األهداف
 - 31ينبغ تصم م وبناء وختط املديات واملراهق حب ث ت لل إىل أدنى حني منن التلناث التبنادل وإعنادة التلناث
ببكترييا الضُمة املُمرةة.
1-4

املوقع

 - 41تشننري إىل ال سننم  1-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(. )CAC/RCP 1-1969

 1-1-4املنشآت
 - 41تشننري إىل ال سننم  1- 1- 4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

 2-1-4املديات
 - 42تشننري إىل ال سننم  2- 1-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969
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2-4
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املبانى والغرف

 1- 2-4التصم م والتطط
 - 43تشننري إىل ال سننم  1-2-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

 - 44ينبغ  ،كلما أمكن ذلك ،تصم م املبانى والغنر افنظ املنااد الن انة هنى مسناحات منفصنلة عنن املسناحات
املطصصة ملنتجات األغذية البحرية املصندة نهائ ًا .وميكن إجناز ذلك بديد من الطرق ،منن ب نهنا االنسن اب
اخلطى للمنتجات (املااد الن اة إىل املنتجات النهائ ة) أو وةع قااطع مادية هاصلة .
 - 45ينبغ  ،كلما أمكن ذلك ،الفصل املنادي بنني غرهنة غسنل مدنيات األغذينة املسنتدملة هنى تصنن ع املنتجنات
اجلاهزة عن مساحة ةه ز املنتجات النهائ ة.

 2-2-4او اكل الياخل ة والتك بات
 - 46تشننري إىل ال سننم  2-2-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

 3- 2-4املبان املؤقتة/املتن لة وماك نات الب ع
 - 47تشننري إىل ال سننم  3-2-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

3-4

املعدات

 1-3-4عمام ات
 - 48تشننري إىل ال سننم  1-3-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

 2-3-4مديات الرصي والرقابة على األغذية
 - 41تشننري إىل ال سننم  2-3-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969
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 - 51ينبغ أن ةهز غرهة التربيي مب اس حرارة مُدَايَر .

 3-3-4أوع ة للنفايات وللمااد غري ال ابلة لفكل
 - 51تشننري إىل ال سننم  3-3-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

4-4

املرافق

 - 52تشننري إىل ال سننم  4-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

 - 53ينبغ تاهري مراهق مناسبة ملناولة املنتجات وغسلها .
 - 54ينبغ تاهري مراهق مالئمة للتطزين و/أو إنتاج الثلج.

 1-4-4مصير امل اه
 - 55ينبغ تاهري مصير كا ٍ من املاء النظ ف و/أو املاء الصاحل للشرب وذلك ملناولة وغسل األغذية البحرينة للحني
من ترك ز بكترييا الضُمة املُمرةة.

 2-4-4الصر والتطلص من النفايات
 - 56ينبغ جلم ع خطاط الصر والنفايات أن تكان قادرة على مااجهة ذروة الطلب .
 - 57ينبغ الت ل ل إىل أدنى حي من تراكم النفايات الصلبة ،وشنب الصنلبة أو السنائلة ملننع التلناث ،ألن بكتريينا
الضُمة املُمرةة قي تنما بسرعة هى هذه النفايات هى ظرو مد نة.
 - 58ينبغ تاهري مراهق منفصلة وكاه ة ملنع التلاث مبااد ب ايا األمساغ والنفايات.

 3-4-4التنظ ف
 - 51تشنننري إىل ال سنننم  3-4-4منننن ميوننننة املمارسنننات اليول نننة املاصنننى بهنننا  -املبنننادئ الدامنننة لنظاهنننة
األغ ننذية ( .)CAC/RCP 1-1969وال سننم  1-2 -3مننن ميونننة املمارسننات لفمسنناغ واملنتجننات السمك ننننة
(.)CAC/RCP 52-2003
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 4-4-4مراهق النظاهة الصح ة للماظفني واملراح ض
 - 61تشننري إىل ال سننم  4-4-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( .)CAC/RCP 1-1969وال سننم  1-5-3منننن ميونننننة املمارسننننات لفمسنننناغ واملنتجننننات السمك ننننة
(. )CAC /RCP 52-2003

 5-4-4التحكم هى درجة اارارة
 - 61تشننري إىل ال سننم  5-4-4مننن ميون ننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاه ننة األغذيننة
( )CAC/RCP 1-1969وال سم  1-4من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة (.)CAC/RCP 52-2003
 - 62تشري ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة إىل اافاظ على املنتج عني درجة حرارة أقرب ما تكان إىل
الصفر املااي ب ير اامكان .وبالنسبة لبكترييا الضُمة املُمرةة ،تكان درجة اارارة املناسنبة هنى  11درجنات
مااية أو أقل من ذلك .وهى هذه امليونة تستطيم درجة حرارة  11مااية على أنهنا درجنة اانرارة املسنتهيهة
ملنع/لتين ة منا بكترييا الضُمة .ومع ذلك ،هإن أنااع البكترييا املمرةة مثل جرثام ،Listeria monocytogenes
و  ،Clostridium botulinumوعاامل تكاين او ستامني ،قي متثل أخطنارًا إةناه ة بالنسنبة لبكتريينا الضُنمة.
وإذا كان ااال كذلك ،هإن ينبغ تنف ذ حتكم أكثر صرامة هى درجة اارارة حب ث تكنان أقنرب إىل درجنة
حرارة مااية صفرية ب ير اامكان .أمنا هنى حالنة الرخاينات ذوات املصنراعني ،همنن املطلناب وجناد حتكنم
خمتلف هى درجة اارارة كاملاةح هى امللحق .وينبغ للمِرْهق أن يكان قادراً على التحكم هنى درجنة حنرارة
اجلا احمل لضمان احملاهظة على درجة حرارة املنتج أثناء ةه ز األغذية البحرية الن اة عني درجنة حنرارة
 11مااية أو أقل من ذلك.

 6-4-4ناع ة اوااء والتهاية
 - 63تشننري إىل ال سننم  6-4-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( .)CAC/RCP 1-1969وال سنم  2-2-3من ميونة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة (CAC/RCP 52-
.)2003

 7-4-4ااةاءة
 - 64تشري إىل ال سم  7-4-4من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بها  -املبادئ الدامة لنظاهة األغذية (
 )1-1969وال سم  3-2-3من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة (.)CAC/RCP 52-2003
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 8-4-4التطزين
 - 65تشننري إىل ال سننم  8-4-4مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( .)CAC/RCP 1-1969وال سم  2-2-3من ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة (CAC/RCP 52-
.)2003

القسم اخلام  -مراقبة التشغيل
1-5

مراقبة املخاطر الغذائية

 - 66تشننري إىل ال سننم  1-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

2-5

اجلاانب الرئ س ة لنظم الرقابة على النظاهة الصح ة

 1-2-5التحكم هى الاقت ودرجة اارارة
 - 67تشنري إىل ال سنم  1-4منن ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة ( .)CAC/RCP 52-2003هالاقنت
ودرجة اارارة هما الدامالن األكثر أهم ة اللذان يؤثران هى مدنيل مننا بكتريينا الضُنمة املُمرةنة هنى األغذينة
البحرية .وينبغ هى كل خطاة التحكم هى درجة اارارة ورصيها.

 2-2-5خطاات التجه ز احمليدة
 1-2-2-5الغسل والتجه ز
 - 68ينبغ استطيام ماء نظ ف ذى درجة حرارة منطفضة لغسل وةه ز األغذية البحرية داخل منشآت التجه ز.
ومع ذلك ،هإن الفجاة التى تنشن عن إزالة أحشاء السمك املاج إىل استهالك ن ااً (مثال حتضنري الساشن نى)
ه نبغ غسلها غس ًال دق ًا بااسطة ماء جار صاحل للشرب.

 2-2-2-5الطهى
 - 61ينبغ حتييي الاقت ودرجة اارارة لكل عمل ة طهى لضمان إمخاد نشاط بكتريينا الضُنمة املُمرةنة أو ال ضناء
عل ها.
 - 71وع ب الطهى واملداملة باملاء ااار والبطار ،ينبغ استطيام املاء الصاحل للشرب للتربيي.
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 3-2-2-5ممارسات ةه ز األغذية
 - 71ميكن استطيام ممارسات ةه ز األغذية (مثنل التحمن ض ليرجنة ةاةنة ت نل عنن  ،4.8والتملن ح مبركنز
كلاريي الصاديام الذى يزيي ترك زه على  11يف املائة بالنسبة للضُمة النظرية ااالّة لليم ،ومااد حفنظ األغذينة
و/أو لنشاط مائى ي ل عن  )1.14وذلك للت ل ل إىل أدنى حي من النما ،ورمبا خلفض مستايات بكترييا الضُنمة
املُمرةة هى األغذية البحرية.
 - 72ميكن استطيام التجم ي لت ل ل مستاى بكترييا الضُمة املُمرةة هى األغذية البحرية أو ملنع مناها.
 - 73أُبلِغَ عن استطيام الدييي من التكنالاج ات احملتملة كالضغ املرتفع ،والتسطني املدتيل ،والتجم ي والتطزين
املمتي ،امخاد نشاط بكترييا الضُمة .5وينبغ الستطيام هذه التكنالاج ات أن يتم طب اً لتشريدات البلي النذى
ي ام بالب ع بالتجزئة.
 - 74وينبغ ألى ممارسة ي ع عل ها االخت نار لتطفن ض/تثبن بكتريينا الضُنمة املُمرةنة هنى األغذينة البحرينة أو
ملكاهحة/تين ة منا بكترييا الضُمة املُمرةة أن يتم التح ق من صحتها بصارة كاه ة لضمان أن تكان هذه الدمل ة
هدالة .وينبغ وذا التثبت من الصحة أن جيرى طب اً للططناط التاج ه نة للتثبنت منن تنيابري الرقابنة علنى
سالمة األغذية (.)CAC/GL 69-2008
 - 75وينبغ ملمارسات ةه ز األغذية أن ختضع لرصي دق ق وللتح ق من صحتها لضمان مكاهحة/ت لن ص بكتريينا
الضُمة املُمرةة على النحا امل صاد.

 4-2-2-5التطزين
 - 76ينبغ لفغذية البحرية املاجهة لالستهالغ الن ئ أن تُطَزن هى طب ات ةحلة من ثلج جمنرو نناعم وتكنان
حماطة بكم ات كاه ة من  ،أو مبزيج من الثلج واملاء النظ ف .وينبغ حفظ األمساغ واألمساغ الصيه ة اا نة
هى أقل درجة حرارة ميكن أن يتحملها ناعها (تشري إىل ال سم  1منن ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات
السمك ة (.))CAC/RCP 52-2003
 - 77وينبغ تالهى وةع عيد مبالغ ه من الرصات هى اااويات أو ملاها بنكثر من طاقتها حتى ميكن للنهااء أن
يتطلل طب اتها بصارة كاه ة.
Section 3.2 of the Risk assessment of Vibrio vulnificus in raw oysters (FAO/WHO Microbiological Risk 5
Assessment Series 8); FAO and WHO, 20XX. Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus in seafood.
Microbiological Risk Assessment Series, No.XX (In press); FAO and WHO, 2005. Risk assessment of
choleragenic Vibrio cholerae O1 and O139 in warm-water shrimp in international trade. Microbiological Risk
.Assessment Series, No.9
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 3-2-5املااصفات امل كروب الاج ة وغريها من املااصفات
 - 78ويشننري إىل ال سننم  3-2-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/RCP 1-1969ومبادئ حتييي وتطب ق املدايري امل كروب الاج ة لفغذية (.)CAC/GL 21-1997

 4-2-5التلاث التبادىل امل كروب الاجى
 - 71يشننري إىل ال سننم  4-2-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( )CAC/RCP 1-1969وال سننمني  2-2-3و  2-3-3مننن ميونننة املمارسننات لفمسنناغ واملنتجننات السننمك ة
).(CAC/RCP 52-2003

 5-2-5التلاث املادي والك م ائ
 - 81تشري إىل ال سم  5-2-5من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بها  -املبادئ الدامة لنظاهة األغذية (
 )1-1969وال سننننمني  2-2-3و  2-3-3مننننن ميونننننة املمارسننننات لفمسنننناغ واملنتجننننات السننننمك ة
).(CAC/RCP 52-2003
CAC/RCP

3-5

اشرتاطات املواد الواردة

 - 81تشننري إىل ال سننم  3-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( )CAC/RCP 1-1969وال سننننم  1-5-8مننننن ميونننننة املمارسننننات لفمسنننناغ واملنتجننننات السننننمك ة
).(CAC/RCP 52-2003

4-5

التعبئة

 - 82تشري إىل ال سم  4-5من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بها  -املبادئ الدامة لنظاهة األغذينة
 )1969وال سم  2-5-8من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة ).CAC/RCP 52-2003

(CAC/RCP 1-

5-5

املياه

 1-5-5مالمسة امل اه لفغذية
 - 83تشننري إىل ال سننم  1-5-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( )CAC/RCP 1-1969باستثناء اااالت التى حتيدها هذه امليونة والتى ميكن ه ها استطيام املاء النظ ف.
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 - 84تشري اليالئل إىل أن م اه البحار الساحل ة التى تُستطيم هى أحااض الرسا وهى األسااق تكان من حنني آلخنر
ملاثة مبستاى عالٍ من الضُمة النظرية ااالّة لليم املُمرةة .وبناء عل  ،ينبغ االقتصنار علنى اسنتدمال امل ناه
النظ فة/الصااة للشرب هى مرحلة ما بدي مجع احملصال.

 2-5-5م يار امل اه الذى يضا إىل األغذية
 - 85تشننري إىل ال سننم  2-5-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(. )CAC/RCP 1-1969

 3-5-5الثلج والبطار
 - 86يشننري إىل ال سننم  3-5-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

6-5

اإلدارة واإلشراف

 - 87تشننري إىل ال سننم  6-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

7-5

الوثائق والسجالت

 - 88تشننري إىل ال سننم  7-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

8-5

إجراءات سحب األغذية من األسواق

 - 81تشننري إىل ال سننم  8-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

القسم السادس -املنشآت :الصيانة واإلصحاح
 - 11تشري إىل ال سم  6من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بهنا  -املبنادئ الدامنة لنظاهنة األغذينة
 )1969وال سم  4-3من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة ).(CAC/RCP 52-2003

(CAC/RCP 1-
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القسم السابع -املنشآت :النظافة العامة الشخصية
 - 11تشري إىل ال سم  7من ميونة املمارسات اليول ة املاصى بهنا  -املبنادئ الدامنة لنظاهنة األغذينة
 )1969وال سم  5-3من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة ).(CAC/RCP 52-2003

(CAC/RCP 1-

القسم الثامن -النقل
 - 12تشنننري إىل ال سنننم  8منننن ميوننننة املمارسنننات اليول نننة املاصنننى بهنننا  -املبنننادئ الدامنننة لنظاهنننة األغذينننة
( )CAC/RCP 1-1969وال سنننمني  6-3و  17منننن ميوننننة املمارسنننات لفمسننناغ واملنتجنننات السنننمك ة
).(CAC/RCP 52-2003

 - 13والن ل خطاة ال تتجزأ من السلسلة الغذائ ة ،وينبغ ليرجة اارارة أثناء هذه الفتة أن تكان عني أقل درجنة
ممكنة ،كما ينبغ مراقبتها ورصيها وتسج لها حسبما يتناسب.

القسم التاسع -املعلومات اخلاصة باملنتجات وتوعية املستهلك
1-9

حتديد دفعات املنتجات

 - 14يشننري إىل ال سننم  1-1مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

2-9

املعلومات التى تدون على املنتجات

 - 15تشننري إىل ال سننم  2-1مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

3-9

التوسيم

 - 16يشري إىل املد ار الدام لتاس م األغذية املدبنة ) ،(CODEX STAN 1-1985وينبغ حسبما يتناسب ،أن حتتناى
بطاقات التاس م على مدلامات بشنن ممارسات املناولة اآلمنة وتاص ات بشنن التطزين.
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 - 17وبااةاهة إىل ذلك ،ينبغ للبليان أن تدري اهتمام ًا لتاس م األغذية البحرية غري املدبنة اا ة أو الن اة ،حب ث
يكان املستهلكان على علم كا ٍ ه ما يتدلق بسالمة هذه املنتجنات وطب دتهنا اا نة (ح نة أو غنري ح نة).
وينبغ بصفة خاصة لفغذية البحرية املدرةة بشية خلطر التلاث ببكتريينا الضُنمة املُمرةنة تاسن مها لتنب ن
املستهلكني املدرةني للططر بتفادي هذه املنتجات أو طه ها ،مبا يتفق مع تشريدات البليان التنى تنازع ه هنا
هننذه املنتجننات بالتجزئننة أو تبنناع .وينبغ ن أن تشننتمل بطاقننات التاس ن م علننى أى مداجلننة (مثننل املداجلننة
باارارة) ،التى تدرض وا املنتج هى اااالت التى يؤدى إهمال ذكرها إىل تضل ل املستهلكني.
4-9

تثقيف املستهلك

 - 18نظراً ألن لكل بلي عادت الغذائ ة احمليدة ،هإن برامج االتصال والتث ف ذات الصلة ببكترييا الضُنمة املُمرةنة
تكان هدالة للغاية عنيما تضدها ااكامات هرادى.
 - 11ينبغ أن تاج الربامج إىل املستهلكني:




لتث فهم بشنن املمارسات وأمناط السلاغ املنزل ة على النحا املشار إل هى املفات ح اخلمسة لفغذية األكثر
أماناً (منظمة الصحة الدامل ة) "والتى من شننها أن حتتفظ حتييياً بنعنياد بكتريينا الضُنمة املُمرةنة التنى
ميكن أن تكان عال ة باألغذية وذلك إىل أدنى حي ممكن ،ولتين ة احتماالت التلاث التبادل الذى ينت نل
من األغذية البحرية إىل أييي عمال مناولة األغذية ،ثم من األييي إىل األغذينة األخنرى ،أو منن األغذينة
البحرية إىل األوع ة (مثال لا الت ط ع) ،ثم من األوع ة إىل األغذية األخرى وذلك ألجل:
 تين ة و/أو منع منا بكترييا الضُمة املُمرةة؛ ااب اء على درجات حرارة الثالجة إىل أقل درجة ممكنة عمل اً؛ استطيام م اي ا اارارة داخل الثالجات املنزل ة ،وصناديق الثلج أو أى أوع ة ختزين؛ إعياد وطهى و/أو استهالغ األغذية البحرية مبجرد إخراجها من الثالجة؛ سرعة وةع ب ايا األغذية البحرية هى الثالجة؛ غسل األييي وتطهريها ،وكذلك األوع ة واملديات كلما جرى مناولة األغذية البحرية الن اة؛ و الفصل بني األوع ة واملدنيات املسنتدملة لفغذينة البحرينة الن انة ،عنن تلنك املسنتدملة للمنتجناتالنهائ ة ح ثما يتناسب.
للمساعية على االخت ار املستنري بشنن شراء ،وختزين وتاس م املنتجات التنى ينتم عرةنها علنى األرهنف
وبشنن االستهالغ املناسب ألغذية حبرية ن انة مد ننة مت حتيينيها هنى ت نيير خمناطر ذى صنلة أو هنى
دراسات أخرى ،مع مراعاة الظرو ااقل م ة احمليدة والدادات الغذائ ة.

 1-4-1إيالء اهتمام خاص للمجماعات السكان ة الفرع ة ااساسة
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 - 111إن مرض الكبي ها من عاامل اخلطر البارزة بالنسبة لإلصابات البشرية ببكترييا الضُمة املُمرةة ،وبصفة خاصة
الضُمة اجلارحة .ومن بني عاامل اخلطر ااةاه ة حيوث مرض السكرى وتنراكم ااييني هنى النيم ،وهنريوس
ن ص املناعة البشرية/متالزمة الدناز املنناعى املكتسنب ،6وينبغن للفانات السنكان ة الفرع نة ذات ااساسن ة
الزائية أن يتبداا النصائح التال ة:



تفادى استهالغ األغذية البحرية الن اة أو املداجلة جزئ ًا ،و
طهى األغذية البحرية طه اً ج ياً قبل استهالكها.

القسم العاشر -التربيد
 1-11الوعى واملسؤوليات
 - 111تشننري إىل ال سننم  1-11مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( )CAC/RCP 1-1969وال سم  8-3من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة ).(CAC/RCP 52-2003
 - 112تلدننب الصننناعة (الصنن ادون ،واملنتجننان األول ننان ،واملصننندان ،واملازعننان ،وةننار التجزئننة ،واملنشننآت
املؤسس ة/خيمات األغذية) والرابطات املهن ة دوراً مهماً هى تاهري تدل مات حميدة/تنيريب املناظفني ملكاهحنة
بكترييا الضُمة املمرةة .وينبغ إيالء اعتبار خاص إىل االختالهات احملتملة هى انتشار بكترييا الضُمة املُمرةنة
هى أماكن مجع احملصال وهى خمتلف ت ن ات الص ي.
2-11

برامج التدريب

 - 113ينبغ للداملني الضالدني هى اانتاج األوىل لفغذية البحرية وحصادها وةه زهنا ومناولتهنا أن حيصنلاا علنى
تيريب مناسب على املهام التى ي امان بها .وقي يشمل ذلك ما يلى:






طب دة بكترييا الضُمة املُمرةة ،أال وهى الضُمة النظرية ااالّنة للنيم ،والضُنمة املسنببة للكنالريا ،والضُنمة
اجلارحة ،ومااقع إياائها ،وم اومتها ملطتلف الظرو الب ا ة حب ث ميكن إجراء حتل ل خماطر مناسنب

ملنتجاتها؛
تيابري الرقابة لت ل ل خماطر بكترييا الضُمة املُمرةة املرتبطة باألغذية البحرية أثناء مجدهنا ،وةه زهنا،
وتازيدها ،وتساي ها ،واستدماوا وختزينها وذلك ملنع التلاث التبنادىل والت ل نل إىل أدننى حني منن مننا
بكترييا الضُمة املُمرةة؛ و
وسائل التح ق من هاعل ة برامج املكاهحة مبا هى ذلك ت ن ات أخذ الد نات والتحل ل.

FAO and WHO, 2005. Risk assessment of Vibrio vulnificus in raw oysters. Microbiological Risk
.Assessment Series, No.8
6
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3-11
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التدريب واإلشراف

 - 114تشننري إىل ال سننم  3-11مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
(.)CAC/RCP 1-1969

4-11

التدريب التجديدى

 - 115تشننري إىل ال سننم  4-11مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( . )CAC/RCP 1-1969وال سننننم  8-3مننننن ميونننننة املمارسننننات لفمسنننناغ واملنتجننننات السننننمك ة
).(CAC/RCP 52-2003
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ملحق بشأن تدابري مكافحة
7
الضُمة النظرية احلالّة للدم و الضُمة اجلارحة فى الرخويات ذوات املصراعني
املقدمة
-1

إن الرخايات ذوات املصراعني هى أداة ماث ة ج ياً تن ل األمراض التى تسببها بكترييا الضُمة ،الس ما الضُنمة
النظرية ااالّة لليم ،والضُمة اجلارحة .وتنفرد الرخايات ذوات املصراعني بننها الاح نية التنى ينتم حصنادها
ومناولتها واستهالكها بطري ة خمتلفة عن مدظم منتجات األغذية البحرية األخرى ،ومن ثم ههى متثل خمناطر
هريية وخ ارات مكاهحة .وهى تنطاى بطب دتها على خماطر أكثر مما تنطاى عل األغذينة البحرينة األخنرى
بسبب نشاط االغتذاء التش حى لييها الذى يركز املُمرةات املاجادة هى املاء .وهنى غالبناً منا تُسنتهَلك ح نة
ون اننة أو بدنني طه هننا بصننارة غننري كاه ننة .وكمننا تف نني ت ننييرات املطنناطر املشننتكة بننني منظمننة األغذيننة
والزراعة/منظمة الصحة الدامل ة 8وذين املمرةني ليى الكثري منن البلنيان ،غالبناً منا تُحفنظ الرخاينات ذوات
املصراعني ح ة خارج املاء أليام بدي حصادها عني درجنات حنرارة اونااء احملن  ،األمنر النذى يسنمح بنمنا
الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة.

القسم األول – األهداف
-2

7

الغرض من هذا امللحق ها ت ييم التاج هنات بشننن تنيابري املكاهحنة التنى ت لنل إىل أدننى حني منن األخطنار
النامجة عن وجاد الضُمة النظرية ااالّة لليم املُمرةة ،والضُمة اجلارحة هى الرخايات ذوات املصراعني .وهنا
يتناول وسائل تين ة و/أو منع إدخال/التلاث و/أو منا هنذين املُمرةنني ،وكنذلك املداجلنة اجلزئ نة 9املناسنبة
للرخايات ذوات املصراعني قبل استهالكها .أما تيابري املكاهحة الالزمة وذين املمرةني ههى شب بن ،ولكنن
ل ست متطاب ة ،ليرجة اختال خااص النما والب اء .وتدكا تيابري املكاهحة املناجزة هنى هنذا امللحنق هنذه
االختالهات ،ح ثما وجيت .وي يم هذا امللحق أيضاً مدلامات قي تكنان مهمنة بالنسنبة للسنلطات التنظ م نة،
ولصناعات األغذية ،وللمستهلكني ،ولفطرا املدن ة األخرى.

: Class Bivalvia Phylum Mollusca

 8طارت منظمة األغذية والزراعة ونشرت ت ييرًا ملطاطر الضنمة اجلارحنة هنى ال ااقنع الن انة ( ، )2115وت نييرًا للمطناطر بشننن الضنمة
النظرية ااالّة لليم هى األغذية البحرية (حتت الطبع) .وينبنى هذا امللحق على النتائج واملطرجات الرئ س ة املستطلصنة منن ت نييرات
املطاطر تلك والت مات الابائ ة األخرى ذات الصلة.
 9مبا هى ذلك الطه .

CAC/GL 73-2010

22

القسم الثانى -النطاق ،والتعريف واستخدام الوثائق
1-2

النطاق

-3

يغطى هذا امللحق الرخايات ذوات املصراعني التى ي صي استهالكها ح ة ،ون اة ،أو مداجلنة عالجن ًا جزئ ناً.
أما الرخايات ذوات املصراعني (مثل احملار ،وبلح البحر وال ااقنع) التنى تسنتهلك بدني مداجلتهنا مبب نيات
البكترييا ،هال تيخل هى نطاق هذا امللحق ،وذلك مع مالحظة أن تيابري الرقابة املدروةة هى الاثائق الرئ س ة
تكفى ملراقبة منمان ة هذه املنتجات .أما املطاطر امل كروب الاج نة التنى يسنتهيهها هنذا امللحنق هت تصنر علنى
الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة.

-4

ويربز هذا امللحق تيابري الرقابة الرئ س ة التى تؤثر هى إدخنال/التلناث بنن وتين نة مسنتايات الضُنمة الننظرية
ااالّة لليم والضُمة اجلارحة هى الرخاينات ذوات املصنراعني ،ومنن ثنم هنى خمناطر األغذينة التنى حتملنها

-5

وي يم هذا امللحق تاج هات تصلح لكامل السلسلة الغذائ نة ،منن اانتناج األولن وحتنى االسنتهالغ النهنائ
للرخايات ذوات املصراعني ،وتاج هات خاصة بشنن التجه ز التال للحصاد .وتنطبق تيابري الرقابنة النااردة
هى اجلزء األول على الرخايات ذوات املصراعني اا ة والن اة (مبا هى ذلك الرخايات اليت ختضع للتجه نز
الالحق جلمع احملصال) ،ب نما تنطبق التيابري املاجادة هى اجلزء الثنان علنى الرخاينات ذوات املصنراعني
10
اليت تُستهلك بدي مداجلتها جزئ اً .

2-2

التعاريف

-6

ألغراض هذا امللحق تنطبق التداريف التال ة:

األغذية والتى يتسبب ه ها هذان املُمرةان.

التداريف الااردة هى ميونة املمارسات اليول ة املاصَى بها  -املبادئ الدامة لنظاهة األغذينة (،)CAC/ RCP 1-1969
وميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السمك ة ) ، (CAC/ RCP 52-2003واخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبنادئ
الدامة لسالمة األغذية على مراقبة أنااع بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية ،وتدريفات إنتاج الرخاينات
ذوات املصراعني اا ة والن اة الاارد تدريفها هنى املااصنفة اخلناص بالرخاينات ذوات املصنراعني اا نة والن انة
).(CODEX STAN 292-2008
التجهيز التاىل للحصااد  :امل صناد منن عمل نات التجه نز (بالضنغ الدناىل أو بالتسنطني املدتنيل) أو املداجلنات
(بالتجم ي) الت ل ل بيرجة كبرية من ،أو ااي من ،ولكن ل ا بالضرورة ال ضاء الكامل على الضُمة الننظرية ااالّنة
10

).Risk assessment of V. parahaemolyticus in Anadara granosa (bloody clams
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3-2

استخدام الوثيقة

-7

هننذا امللحننق مكمننل بالنسننبة مليونننة املمارسننات اليول ننة املاصَننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( )CAC/RCP 1-1969وجيب أن يستطيم جنب ًا إىل جنب مدهنا ومنع ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات
السمك ة ( ،)CAC/RCP 52-2003ومع قسم النظاهة الدامة هى املااصفة اخلاصنة بالرخاينات ذوات املصنراعني
اا ة والن اة ) (CODEX STAN 292-2008واخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامنة لصنحة األغذينة
على مكاهحة أنااع الضُمة املُمرةة هى األغذية البحرية .وقي حيتاج هذا امللحنق إىل حتنايرات وتدنييالت هنى
استطيام  ،مع مراعاة بدض الداامل مثل االختالهات ااقل م ة هى انتشار السنالالت املُمرةنة للضُنمة الننظرية
ااالّة لليم والضُمة اجلارحة والب انات الابائ ة مبا هى ذلك حساس ة السكان.

اجلزء األول :الرخويات ذوات املصراعني التى تستهلك حية أو نيئة
القسم الثالث  -اإلنتاج األوىل
1-3

النظافة الصحية للبيئة

-8

تشننري إىل ال سننم  1-3مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/RCP 1-1969ال سم  7من ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة ).(CAC/RCP 52-2003
وال سم  1-3من اخلطاط التاج ه ة لتطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة أننااع الضُنمة املُمرةنة
هى األغذية البحرية.

-1

تنطبق تيابري الرقابة املاصاهة هى هذا ال سم على الظرو الب ا ة ه منا قبنل ااصناد واملمارسنات أثنناء وبدني
ااصاد مباشرة ،وعادة عنيما تكان داخل جمال حتكم ال ائم بااصاد .وحتتاج تيابري املكاهحنة الفدالنة هنى
الدادة ملرةْى الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة إىل ت م من زاوية املطاطر املرتبطة بالداامل الب ا نة
هى منط ة ااصاد وممارسات ااصاد التى تتنسا على علم األوباة وعلى الظرو الب ا ة (مثال درجة حرارة
اوااء واملاء ودرجة امللاحة) .ومن الداامل املهمة هى ت م املطاطر كان الضُمة النظرية ااالّة لليم تنما بسرعة
أكرب وعني درجات حرارة أقل من الضُمة اجلارحة .وقي مت وةع أدوات تنبؤية باستطيام هذه الداامل الب ا نة
للرص ني ومدننيالت النمننا كمننيخالت وذلننك اسننتنادًا إىل ت ننييرات املطنناطر املشننتكة بننني منظمننة األغذيننة
والزراعة/منظمة الصحة الدامل ة ،وميكن بدي التثبت من صحتها استطيامها لت ن م مسنتايات وخمناطر الضُنمة
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النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة .وميكن زيادة ال يرة التنبؤينة عنن طرينق إدراج ب اننات حمل نة ،وإينالء
االعتبار لدامل إةايف مثل التنثريات او يرودينام ة (كحيوث أمااج املَيْ وس اط األمطار) وةاء الشما.
 - 11وهى اااالت التى تستطيم ه ها النماذج التنبؤية لت م ترك نز وخمناطر بكتريينا الضُنمة املُمرةنة ،هنى م ناه
البحر و/أو الرخايات ذوات املصراعني على أساس درجات حرارة اوااء واملاء و/أو درجة امللاحة ،هإن درجنة
دقتها ميكن أن تزيي عن طريق إدراج ب انات حمل ة بشنن مستايات جمماع الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة
اجلارحة والنما هى األنااع احملل ة ذات املصراعني .وتؤثر الداامل من قب نل التننثريات او يرودينام نة (مثنل
الت ارات ،وحركات املي ،والدااصف الشييية وس اط األمطار) وةاء الشما على مسنتايات بكتريينا الضُنمة .
أما مناذج االستجابة للجرعة املسنتطيم هنى األداة التنبؤينة ه ني حيتناج إىل حتنايرات علنى أسناس منن علنم
األوباة ،ح ث تاجي اختالهات إقل م ة هى انتشار السالالت املُمرةنة للضنمة الننظرية ااالّنة للنيم ،والضُنمة
اجلارحة ،مبا هى ذلك مديل اوجام املتصل بالتدرض لسالالت الضُمة النظرية ااالّة للنيم التنى حتنيث هنى
تلك املناطق املدن ة.
 - 11جيب رصي الرخايات ذوات املصراعني التى يتم حصادها ملدرهة مستايات جممناع الضُنمة اجلارحنة وجممناع
الضُمة النظرية ااالّة لليم املُمرةة بغرض حتييي التناع ااقل م والفصل  .وينبغ إيالء االعتبنار هنى انتشنار
السالالت املُمرةة للضمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحنة والب اننات الابائ نة ،مبنا هنى ذلنك حساسن ة
السكان 11.وهذه املدلامات وبدنض الداامنل األخنرى النااردة هنى الف نرة  15مف نية كمنيخالت هنى النمناذج
وخمرجات ت م النماذج وتطب ق الضااب املناسبة.
 - 12وبااةاهة إىل ذلك هناغ بدض املؤشرات على أن بكترييا الضُمة ميكن دخاونا إىل منط نة ااصناد عنن طرينق
تفريغ م اه الصابارة .وبناء على ذلك ينبغ التحكم هى تنثريات تصريفات م اه الصابارة داخل أو حال منط ة
مجع احملصال من ح ث ما يتدلق باجاد بكترييا الضُمة ،وخباصة هى املناطق ال ريبة جياً من ممرات املالحة
اليول ة.
 - 13ومن بني الداامل التى ينبغ إينالء االعتبنار ونا عنني حتييني اااجنة إىل ةنااب هنى منط نة مد ننة جلمنع
احملصال ما يلى :


عيد األمراض املت طدة وحاالت تفشى الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُنمة اجلارحنة املرتبطنة بالرخاينات
ذوات املصراعني التى يتم ص يها من منط ة ه يروغراه ة خمتلفة ،وما إذا كانت هنذه األمنراض تشنري إىل
وجاد ت رير بشنن حيوثها مرة أخرى خالل نفا السنة ،أو حيوث زيادة غري عادية هى أمراض بكتريينا
الضُمة؛

 11همث ًال قي حيتاج وباء الضمة النظرية ااالّة لليم إىل ةااب أكثر صنرامة ممنا تتطلبن السنالالت األخنرى للضنمة الننظرية ااالّنة للنيم
املُمرةة ح ث أن اليالئل الابائ ة تشري إىل أن وا مديالت هجام أعلى.
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درجات حرارة امل اه املمثلة لظرو مجع احملصال .ومل يتم الرب تارخي اً بني درجات اارارة التى ت ل
عن  o15مااية 12بصفة عامة بالنسبة للضُمة النظرية ااالّة للنيم وأقنل منن  o21مااينة للضُنمة اجلارحنة
وبني األمراض؛
الفتة الزمن ة حتى أول تثل ج ودرجات حرارة اوااء ه منا بدني ااصناد التنى تزيني علنى ااني األدننى
ليرجة اارارة التى تسمح بنما الضُمة النظرية ااالّة لليم ( o11مااية) ،والضُمة اجلارحنة ( o13مااينة)
األمر الذى قي يزيي من املطاطر بغض النظر عن درجة حرارة امل اه احمل طة باحملصال؛
ممارسات مجع احملصال التى تسمح بالتسطني الشمس املتشندع ألن يرهنع درجنات حنرارة الرخاينات
ذوات املصراعني حب ث تصل إىل درجات حرارة تزيي عنن درجنات حنرارة اونااء احملن التنى كاننت
سائية قبل ااصاد (أى ااصاد هى نطاق املي واجلزر) وزمن التدرض؛
ضمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة .وتشنري
ختتلف درجات تراو امللاحة وقِ َمِها املُثلْى بالنسبة لل ُ
الب انات الب ا ة والابائ ة إىل اففاض مستايات الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحنة منع ارتبناط
عيد قل ل من اااالت املرة ة بالرخايات ذوات املصراعني عنيما تتجناوز درجنة امللاحنة  35جنزءًا منن
األلف ( /ل) و  31جزءًا من األلف ( /ل) ،على التاال .

 - 14ينبغ للسلطة املطتصة أن تُبلِغ أصحاب األعمال الداملني هى جمال األغذية بتيابري الرقابة الااردة هى األقسام
( 2-3اانتاج النظ ف ملصادر األغذية) ،و( 3-3املناولة ،والتطزين والن ل) و ( 1-5التحكم هى أخطنار تلناث
األغذية) و ( 2-5اجلاانب الرئ س ة لنظم التحكم هى النظاهة الصح ة) من هذا امللحق على األقل عنيما:




تتجاوز مستايات الضُمة النظرية ااالّة لليم و/أو الضُمة اجلارحنة أو املؤشنرات ال اسن ة الب ا نة مدنايري
االختبار/الرصي التى تنبين على ت يير املطاطر ،إذا تناسب ذلك.
يكان قي أُبلغ عن زيادة غري مدتادة هى األمراض الناشاة عن بكترييا الضُمة.

 - 15ينبغ لفنشطة املاصاهة هى هذا ال سم أن تنفنذ علنى أينيي املننتجني بالتدناون منع السنلطة التنظ م نة ذات
االختصاص.
2-3

اإلنتاج الصحى ملصادر األغذية

 - 16ينبغ تطب ق تيابري ما قبل ااصاد وتيابري ااصاد حسب م تضى الضرورة هنى ةناء الداامنل احملنيدة هنى
ال سم  1-3عال  ،مثل:

12

J. B. McLaughlin, A. DePaola, C. A. Bopp, K. A. Martinek, N. P. Napolilli, C. G. Allison, S. L. Murray, E.
C. Thompson, M. M. Bird, and J. P. Middaugh. Outbreak of Vibrio parahaemolyticus gastroenteritis
.associated with Alaskan oysters. N Engl J Med 14:1463-1470, 2005
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ت ي ااصاد ،أو بيالً من ذلك ،منع استطيام املنتج هى االستهالغ الن ئ (مثال منط ة قريبة منن مكنان
مجع احملصال أو حتايل مسار املنتج حنا املزيي من التجه ز).
غما الرخايات ذوات املصراعني ،كلما كان ذلك ممكناً ،إىل ما دون املنحير ااراري حب نث ال حينيث
منا لبكترييا الضُمة املُمرةة.
ت ي الاقت املطصص للتثل ج .
ن ل الرخايات ذوات املصراعني إىل املناطق التى تكان ه ها املطاطر منطفضنة بيرجنة كاه نة (مثنال ن نل
الرخايات ذوات املصراعني املصابة بالضُمة اجلارحة إىل امل اه البد ية عن الشاطىء عال ة امللاحة).

املناولة ،والتخزين والنقل

 - 17ينبغ مناولة الرخايات ذوات املصراعني املاجهة لالستهالغ وهى ح نة أو ن انة غنري مداجلنة وذلنك بصنارة
منفصلة عن تلك الرخايات املاجهة إىل التجه ز التال للحصناد ،أو إىل أى مداجلنة أخنرى ترمنى إىل تفنادى
التلاث التبادل .
 - 18ينبغ أثناء مناولة ،وختزين ون ل حمصال الرخايات ذوات املصراعني ،إتباع تنيابري الرقابنة التال نة حسنب
م تضى الضرورة هى ةاء الداامل احمليدة هى ال سم  .1-3وينبغ ألى ةااب خاصة بالضُمة الننظرية ااالّنة
لليم و /أو الضُمة اجلارحة أال تكان أقل من التيابري الالزمة للرقابة على أى كائنات ممرةة أخنرى قني تكنان
ماجادة هى الرخايات ذوات املصراعني.






حتييي الاقت اعتبارا من ااصاد أو من أول تدرض ليرجة حرارة اوااء احمل إىل أول تثلن ج هنى ةناء
ب انات النمذجة وأخذ الد نات.
الت ل ل إىل ااي األدنى من الاقت وحاالت درجة اارارة التى تسمح بنمنا الضُنمة الننظرية ااالّنة للنيم
والضُمة اجلارحة أثناء التطزين الرطب للرخايات ذوات املصراعني .
ينبغ ن ل الرخايات ذوات املصراعني عني أقل درجة حرارة مبا ي لل إىل ااني األدننى منن مننا الضُنمة
النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة .كما أن الفتة الفاصلة بني التثل ج وبني الاصال إىل درجنة اانرارة
التى ال تيعم منا الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة ه نبغ تين تها عنيما تتجاوز درجة حنرارة
الرخايات ذوات املصراعني ااي األدنى من درجة اارارة التى تسمح بنما الضُمات املُمرةة ،كما ينبغن
ااي من الفتة الزمن ة بني ااصناد واالسنتهالغ الن نئ بصنارة مناسنبة وإال لكنان لزامن ًا أن مينر املننتج
مبداجلة إةاه ة لت ل ل مستايات بكترييا الضُمة املُمرةة .وينبغن إينالء اهتمنام خناص إىل اافناظ علنى
خصائص الرخايات ذوات املصراعني امل رر استهالكها ح ة متش اً مع ال سنم  3-7منن ميوننة املمارسنات
لفمساغ ومنتجات األمساغ (.)CAC/RCP 52-2003

CAC/GL 73-2010





27

قي يكان من املف ي ال ام باستدراض دوري ملستايات الضُنمة الننظرية ااالّنة للنيم والضُنمة اجلارحنة هنى
الرخايات ذوات املصراعني عني خمتلف املراحل هى سلسلة التازينع ،وذلنك للتح نق منن هدال نة تنيابري
الرقابة املاصى بها.
ينبغ لكل هرد ةالع هى مناولة أو ختزين أو ن ل الرخايات ذوات املصراعني أن يكان مُلم ًا بالدالقة بنني
التحكم هى درجة اارارة ومنا الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة وأن يكان مُيرباً على أسال ب
املناولة ،والتطزين والن ل السل مة.

القسم الرابع  -املنشآت :التصميم واملرافق
 - 11يشننري إىل ال سننم الرابننع مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة )،(CAC/RCP 52-2003
وال سم الرابع من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

القسم اخلام  -مراقبة التشغيل
1-5

مراقبة خماطر األغذية

 - 21تشننري إىل ال سننم  1-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/RCP 52-2003
واخلطاط التاج ه ة للتح ق من تنيابري الرقابنة علنى سنالمة األغذينة ) (CAC/GL 69-2008وال سنم  1-5منن

اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مراقبة أنااع بكترييا الضمات املُمرةنة هنى
األغذية البحرية.

 - 21تنطبق تيابري الرقابة املاصاهة هى هذا ال سم بصنفة عامنة علنى املناولنة والتجه نز التال نة للحصناد .وتتطلنب
مكاهحة الضُمة النظرية ااالّة لليم ،والضُمة اجلارحة ،هى املدتاد ،التطب ق الصارم ملمارسات النظاهة الصنح ة
اجل ية ،والربامج الياعمة األخرى .وهنذه النربامج املطلابنة ،إىل جاننب نظنام حتل نل أخطنار التلناث ون طنة
التحكم اارجة ،ميكنها أن تاهر إطناراً سنل ماً ملكاهحنة الضُنمة الننظرية ااالّنة للنيم والضُنمة اجلارحنة هنى
الرخايات ذوات املصراعني.
 - 22ينبغ ألى تيابري رقابة أو ممارسنة ي نع عل هنا االخت نار للت ل نل بيرجنة كنبرية منن أو ،ااني ولكنن لن ا
بالضرورة بال ضاء املُربم على الضُمة النظرية ااالّة للنيم ،والضُنمة اجلارحنة هنى الرخاينات ذوات املصنراعني
(مثل التجم ي ،والضغ الدال والتسطني املدتيل) ،أن يتم التثبت من صحتها بصارة كاه ة وذلنك لضنمان أن
يكان إجراء املكاهحة هداالً .وينبغ أن تُدتَمَي هذه التيابري من جانب السلطة املطتصة .كمنا ينبغن ملثنل هنذه
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التيابري/املمارسات املتثبت من صحتها للمراقبة أن تُنَفذ هى إطار نظام حتل نل أخطنار التلناث ون طنة النتحكم
اارجة  .والضُمة النظرية ااالّة لليم أكثر م اومةً بصارة عامة من الضُمة اجلارحة ةناه أى مداجلنة مد ننة.
وبناء على ذلك ،قي تكان الدمل ة التنى تتسنم بالفدال نة بالنسنبة للضُنمة اجلارحنة ل سنت علنى نفنا درجنة
الفدال ة بالنسبة للضُمة النظرية ااالّة لليم.
2-5

اجلوانب الرئيسية لنظم التحكم فى النظافة الصحية

 1-2-5التحكم هى الاقت ودرجة اارارة
 - 23تشري إىل ال سنم  1-4منن ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة ) . (CAC/RCP 52-2003وينبغن
استدمال التحكم هى درجة اارارة خلفضها إىل اليرجة التى ال تنما عنيها الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحنة
ثم استمرارها أثناء عمل ة التجه ز وبديها وحتى االستهالغ.

 2-2-5خطاات حميدة أثناء عمل ة التجه ز
 - 24ينبغ للرخايات ذوات املصراعني املاجهة لالستهالغ ح ة أو ن اة غري مداجلة أن تُازع بصنارة منفصنلة عنن
الرخايات املاجهة إىل عمل ات التجه ز التال ة للحصاد أو ألى مداجلة أخرى.

 3-2-5التلاث امل كروب الاجى التبادل
 - 25ينبغ لتيابري الرقابة أن تُتطذ لتفادى التلاث التبادل بني الرخايات ذوات املصنراعني املاجهنة السنتهالكها
ح ة أو ن اة غري مداجلة منع تلنك الرخاينات املاجهنة إىل عمل نة التجه نز التال نة للحصناد أو ألى مداجلنة
أخرى.

القسم السادس  -املنشآت :الصيانة واإلصحاح

 - 26تشننري إىل ال سننم السننادس مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجنات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم السادس من اخلطاط التاج ه ة لتطب ق املبنادئ الدامنة لنظاهنة األغذينة علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

القسم السابع  -املنشآت :النظافة الصحية الشخصية
 - 27تشننري إىل ال سننم السننابع مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ، )CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/RCP 52-2003
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وال سم السابع من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

القسم الثامن  -النقل
 - 28تشننري إىل ال سننم الثننامن مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
واخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة أننااع بكتريينا الضُنمات املُمرةنة
هى األغذية البحرية.

القسم التاسع  -معلومات عن املنتج ووعى املستهلك
 - 21تشننري إىل ال سننم التاسننع مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
واخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة أننااع بكتريينا الضُنمات املُمرةنة
هى األغذية البحرية.
 - 31و بااةاهة إىل ذلك ،ينبغ تاج برامج مدلامات إىل املسنتهلكني ذوى االسنتدياد املرتفنع لإلصنابة ببكتريينا
الضُمة (انظر الف رة  111من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة أننااع
بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية) وذلك ملساعية املستهلكني على اختاذ اخت ارات مسنتنرية بشننن
الشراء والتطزين والتاس م خالل هتة حفظ املنتجات على رها الدرض ،واالستهالغ السل م للرخايات ذوات
املصراعني اا ة والن اة ،مع الاةع هى االعتبار الظرو ااقل م ة احمليدة والدادات االستهالك ة.
3-9

التوسيم

 - 25تشري إىل ال سم ( 3-1التاس م) من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة
أنااع بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرينة ،وال سنم  7-1و  7-2منن املااصنفة اخلاصنة بالرخاينات
ذوات املصراعني اا ة والن اة ).(CODEX STAN 292-2008
4-9

تثقيف املستهلك

 - 26تشري إىل ال سم ( 4-1تث ف املستهلك) من اخلطاط التاج ه ة بشننن تطب نق املبنادئ الدامنة لنظاهنة األغذينة
على مكاهحة أنااع بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.
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 - 27وينبغ لربامج تث ف املستهلك أن ةدل املسنتهلكني مُلمنني مبمارسنات االسنتهالغ واملناولنة اآلمننة وإعنياد
الرخايات ذوات املصراعني ،والتى ترمى إىل تالهى حيوث خماطر الصحة الغذائ نة املرتبطنة بالضُنمة الننظرية
ااالّة لليم والضُمة اجلارحة هى الرخايات ذوات املصراعني .

القسم العاشر  -التدريب
 - 28يشننري إىل ال سننم  11مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم الداشر من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

اجلزء الثاني  -الرخويات ذوات املصراعني التى تستهلك فى حالة معاجلة جزئية

13

القسم الثالث  -اإلنتاج األوىل
1-3

النظافة الصحية البيئية

 - 21تشننري إىل ال سننم  1-3مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سنننم السنننابع منننن ميوننننة املمارسنننات لفمسننناغ واملنتجنننات السنننمك ة
) ،(CAC/ RCP 52-2003وال سنم  1-3من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية علنى
مكاهحة أنااع بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.
 - 31ينبغ تنف ذ الضااب املاصاهة هى ال سم الثالنث (اانتناج األولن ) منن اجلنزء األول ،إن اجلمنع بنني تنيابري
املداجلة والتيابري املاصاهة هى ال سم الثالث من هذا اجلزء ينبغ أن حي ق على األقل مسنتاى ةاينة مدنادل
ملستاى ااماية الذى يُ يم للرخايات ذوات املصراعني الن اة أو اا ة النااردة هنى ال سنم الثالنث منن اجلنزء
األول.

13

ينطبق اجلزء الثانى ه على املنتجات التى تداجل جزئ اً ،باستثناء التجه ز التاىل للحصاد  ،وبالنسبة للمنتجات التى تداجل مداجلنة
كاملة ،هتساق ااشارة إىل األجزاء ذات الصلة من ممارسات النظاهة اجل ية على النحا احمليد هى ميوننة املمارسنات اليول نة املاصنى
بهنننا  -املبنننادئ الدامنننة لنظاهنننة األغذينننة ( ،)CAC/ RCP 1-1969وميوننننة املمارسنننات لفمسننناغ واملنتجنننات السنننمك ة

) ،(CAC/ RCP 52-2003والاثائق األخرى ذات الصلة من وثائق اليستار الغذائى ألنها تكان عادة مالئمة ملكاهحة الضنمة الننظرية
ااالّة لليم والضمة اجلارحة هى حالة الرخايات ذوات املصراعني التامة الطهى.
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 - 31إذا تااهرت ب انات بشنن "ختف ض املدامل ااساب للتك زات اجلرثام نة" التنى حي هنا الدنالج اجلزئن ،
ه مكن استدمال األدوات التنبؤية الااردة هى اجلزء األول.
2-3

اإلنتاج الصحي ملصادر األغذية

 - 32يشننري إىل ال سننم  2-3مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم  2-3من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهنة األغذينة علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.
 ينبغ تنف ذ تيابري الرقابة الااردة هى ال سم الثالث (اانتاج األوىل) منن اجلنزء األول لتح نق مسنتاى ةاينة
مساوٍ على األقل اماية الرخايات ذوات املصراعني التى تستهلك ح ة أو ن اة ،على الرغم من ح ة أن هذه
الرخايات ذوات املصراعني ينبغ أن تستهلك بدي مداجلتها مداجلة جزئ ة.
3-3

املناولة والتخزين والنقل

 - 33تشننري إىل ال سننم  3-3مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم  3-3من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهنة األغذينة علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.
 - 34ينبغ لتيابري الرقابة املاصاهة هى ال سم الثالث (اانتاج األول ) أن تنفذ لتح ق مستاى مساوٍ على األقل منن
ااماية للرخايات ذوات املصراعني التى تستهلك ح ة أو ن اة ،بالرغم من ح نة أن هنذه الرخاينات ذوات
املصراعني ينبغ أن تستهلك بدي مداجلتها مداجلة جزئ ة.

القسم الرابع  -املنشآت :التصميم واملرافق
 - 35يشننري إىل ال سننم الرابننع مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
واخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة أننااع بكتريينا الضُنمات املُمرةنة
هى األغذية البحرية.

القسم اخلام  -مراقبة التشغيل
1-5

مراقبة خماطر األغذية
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 - 36يشننري إىل ال سننم  1-5مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
واخلطاط التاج ه ة للتثبت من صحة تيابري مراقبة صنحة األغذينة ( ،)CAC/GL 69-2008وال سنم  1-5منن
اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لنظاهة األغذية على مكاهحة أنااع بكترييا الضُمات املُمرةة هى
األغذية البحرية .وينبغ للسلطات املطتصة أن تتنكي من أن عمال مصانع األغذينة قنادرين علنى التح نق منن
إجناز أى مداجلة جزئ ة وتيابري الرقابة ااةاه ة وذلك لضمان سالمة املنتج.

 - 37تنطبق الضااب املاصاهة هى هذا ال سم بصفة عامة على املناولة واملداجلة ه ما بدي ااصناد .وحتتناج مكاهحنة
الضُمة النظرية ااالّة لليم ،والضُمة اجلارحة هى املدتاد إىل تطب ق صارم ملمارسات النظاهة اجل نية وإىل بنرامج
داعمة أخرى  .وهذه الربامج الالزمة ،جنب ًا إىل جنب مع نظام حتل ل املطاطر ون طة التحكم اارجنة ميكنهنا
تاهري إطارٍ سل م ملكاهحة الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة هى الرخايات ذوات املصراعني.
 - 38تكان الضُمة النظرية ااالّة لليم بصفة عامة أكثر م اومة من الضُمة اجلارحة ألى مداجلة مد نة .وعلنى ذلنك،
هإن عمل ة التجه ز التى تكان هدالة بالنسنبة للضُن مة اجلارحنة قني ال تكنان بننفا الفاعل نة بالنسنبة للضُنمة
النظرية ااالّة للنيم .وينبغن ألى إجنراء أو ممارسنة ترمنى إىل التطفن ض الكنبري ،أو للحني منن ولكنن لن ا
بالضرورة لل ضاء التام على الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة هى الرخايات ذوات املصراعني أن ينتم
التثبت من صحتها بصارة مناسبة ،وذلك لضمان أن تكان تيابري الرقابة هدالة ،وينبغ لتنيابري الرقابنة التنى
يتم التثبت من صحتها وبالصارة التى تتم ممارستها أن تُنَ فذ هنى إطنار نظنام حتل نل املطناطر ون طنة النتحكم
اارجة.
2-5

جوانب نظم مراقبة النظافة الصحية

 1-2-5مراقبة الاقت ودرجة اارارة
 - 31تشري إىل ال سم  1-4من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجنات السنمك ة ) .(CAC/ RCP 52-2003إن املداجلنة
اجلزئ ة باارارة للرخايات ذوات املصراعني جيب أن تضمن أن تصل درجة اارارة الياخل ة هى الرخاينات
ذوات املصراعني إىل درجة اارارة الالزمة لضنمان ختفن ض الضُنمة الننظرية ااالّنة للنيم والضُنمة اجلارحنة.
وينبغ التنكي من إجناز هذه املداجلة بدامل الاقت ودرجة اارارة .وبدي املداجلة اجلزئ ة باارارة هإن مننا
الضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة البي وأن يكان قي خضع للس طرة.
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 2-2-5خطاات حميدة للتجه ز
 - 41ينبغ التنكي من إمتام املداجلة اجلزئ ة للرخايات ذوات املصراعني باسائل أخرى غري اارارة وذلنك لضنمان
حيوث التطف ض امل صاد للضُمة النظرية ااالّة لليم والضُمة اجلارحة  .أمنا الداامنل (مثنل درجنة ااماةنة
املستهيهة ،والتك ز املِ ْلحى ،ونشاط املاء) ه نبغ التحكم ه ها ،ورصيها والتح ق من حيوثها .

 3-2-5التلاث امل كروب الاج التبادل
 - 41ينبغ لتيابري الرقابة أن تكان ماجادة وذلك لتالهى التلاث التبنادىل بنني الرخاينات ذوات املصنراعني وذلنك
قبل املداجلة اجلزئ ة وبديها .

القسم السادس – املنشآت :الصيانة واإلصحاح
 - 42تشننري إىل ال سننم السننادس مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سنم  7منن ميوننة املمارسنات لفمسناغ واملنتجنات السنمك ة (CAC/ RCP 52-
)2003وال سم السادس من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لصحة األغذينة علنى مكاهحنة أننااع
بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

القسم السابع  -املنشآت  :النظافة الصحية الشخصية
 - 43تشننري إىل ال سننم السننابع مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم السابع من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لصحة األغذية على مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

القسم الثامن  -النقل
 - 44تشننري إىل ال سننم الثننامن مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم الثامن من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لصحة األغذية علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

القسم التاسع  -معلومات عن املنتج وتوعية املستهلك

34
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 - 45تشننري إىل ال سننم  1-1مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )، (CAC/ RCP 52-2003
وال سم  1-1من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لصنحة األغذينة علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

 1-9التوسيم
 - 46تشري إىل املااصفة الدامة بشنن تاس م األغذية املدبنة ( )CODEX STAN 1-1985وال سم الثان  7-من التاسن م
هى املااصفة اخلاصة بالرخايات ذوات املصراعني اا ة والن اة ( )CODEX STAN 292-2008وينبغ  ،ح ثما
يتناسب ،أن تشتمل بطاقات التاس م على مدلامات بشنن املمارسات اآلمنة للمناولة وتاص ات بشنن التطزين.
 - 47وبااةاهة إىل ذلك ،وح ثما يتناسب ،ينبغ لتاس م الرخايات ذوات املصراعني أن يشتمل على إسياء املشارة
بشنن املمارسات احمليدة اآلمنة للمناولة (مثل الاقت ،ودرجة اارارة ) واالستهالغ.

 2-9تثقيف املستهلك
 - 48تشري إىل ال سم ( 4-1تث ف املستهلك) من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لصحة األغذية على
مكاهحة أنااع بكترييا الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.
 - 41ينبغ لربامج تث ف املستهلك أن تنزود املسنتهلكني باملدلامنات بشننن ممارسنات االسنتهالغ اآلمنن واملناولنة
والتحضري اآلمنْني للرخايات ذوات املصراعني ،وهنا يهني إىل تفنادى املطناطر التنى تهنيد سنالمة األغذينة
املرتبطة بالضُمة النظرية ااالّة لليم والضمة اجلارحة هى الرخايات ذوات املصراعني.

القسم العاشر  -التدريب
 - 51تشننري إىل ال سننم  11مننن ميونننة املمارسننات اليول ننة املاصننى بهننا  -املبننادئ الدامننة لنظاهننة األغذيننة
( ،)CAC/ RCP 1-1969وال سم  7من ميونة املمارسات لفمساغ واملنتجات السنمك ة )،(CAC/ RCP 52-2003
وال سم الداشر من اخلطاط التاج ه ة بشنن تطب ق املبادئ الدامة لصحة األغذية علنى مكاهحنة أننااع بكتريينا
الضُمات املُمرةة هى األغذية البحرية.

