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 الهاسب() الحرجة التحكم نقاط وتحديد المخاطر تحميل

 مقدمة 

 وكالة قبل من العشرين القرن من الستينات بداية في الياسب نظام استحدث
 بيمسبري شركة مع بالتعاون األمريكي الجيش ومختبرات األمريكية، الفضاء

 الطمب ولزيادة. الصحية الناحية من مأمون بغذاء الفضاء رواد المتعيدة بتزويد
 الكيميائية بالمموثات الغذاء تموث نسبة وزيادة مستمر، الغذاء بشكل عمى

 الشركات من العديد تبنت الغذاء، وجودة سالمة تؤثر عمى التي والميكروبية
 الياسب نظام يعد. الغذاء وسالمة جودة البرنامج لضمان ىذا تطبيق الغذائية
 غذاء تنتج أن الممكن من التي العمميات جميع التحكم في لضمان متكامال نظاماً 
 آمنة أغذية إلنتاج وقائياً  نظاماً  يعتبر أي صحة المستيمك، عمى خطراً  أو ضاراً 
 من والوقاية األغذية إنتاج خطوات عمى الكاممة التحكم والرقابة طريق عن صحياً 

 الخام المواد مواصفات فحص إلى باإلضافة ميكروبات ممرضة، أو مموثات أي
 يتميز منتج إنتاج إلى يؤدي مما والتوزيع مواصفات التخزين ومتابعة المستعممة،

 والسالمة . بالجودة

 المحتمل الحرجة بالنقاط يسمى ما أو واألخطاء المخاطر بتحديد النظام ىذا يسمح
 تمك األخطاء مصادر وما عمييا، لمتفتيش وليس الغذائية المواد إنتاج عند حدوثيا
 الميكروبيولوجية األخطاء تحديد يتم النظام ىذا وبمساعدة. تفادييا يمكن التي

 الغذائي، واختيار التصنيع عمميات أثناء تحدث قد التي والفيزيائية والكيميائية
 أو تحدد القبول لتيا الحدود ووضع حدوثيا، لمنع المناسبة والوسائل الطرق وتنفيذ
 منتج، وليس إلنتاج الجودة إلنتاج الحقيقي الضمان فيو لذلك. لممنتج القبول عدم
 .جودتو إثبات لمحاولة الالزمة والتحاليل االختبارات إجراء ذلك بعد ثم
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 :إلى HACCPالـ نظام ويهدف

 جودة توكيد وضمان اإلنتاج عممية في المحتممة األخطاء مصادر عمى التعرف.1
 .النيائي المنتج

 .المناسبة الوسائل باستخدام األخطاء ىذه معالجة-2

 .اإلنتاج عممية في التامة السيطرة عمى القدرة -3

 .النيائي لممنتج الصحية أو الغذائية السالمة ضمان-4

 

 :الهاسب نظام وفوائد

 المستيمكين رغبة لتحقيق الغذاء سالمة ضمان ىو لمياسب فائدة وىدف أىم
 :عنو ينتج سميم غير إنتاج الن.. صحتيم عمى والمحافظة

 عند واضحاً  الحكومي الفعل رد ويكون: الحكومية والقوانين التعميمات مخالفة-1
 .فعل رد أقل ىو الغذاء إعدام وان.. العامة الصحة عمى وبائية حاالت ظيور

  الغذاء من وشكواىم المستيمكين ثقة فقد-2

 وعدم مصانعيا إغالق يتم وقد عنيا عمالئيا وانصراف الشركة سمعة فقد-3
 . الخطر مصدر بمعالجة تقوم حتى استمرارىا

 الى اتجيت التي والبالد والمستيمكين الشركات عمى تعود الفوائد من العديد وىناك
 .الغذاء سالمة أجل من مصانعيا في الياسب نظام تطبيق
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 الخطر مصدر تحميل

 لفحص تجري التي الخطوات جميع ىو الخطر مصدر تحميل باصطالح يقصد

 وعمميات واألدوات، واألجيزة الخام المواد: مثل الغذاء، إنتاج نقاط كل واختبار

         وغيرىا المصنعة النيائية والمنتجات لمعمال، العممية والممارسة التصنيع،
 عمميات في

 :يمي ما تحقيق بيذف وذلك الغذائي، التصنيع

  وىي) لمخطورة مصدراً  تكون أن المحتمل األغذية وجود احتماالت منع*

 (إلخ...السامة المواد أو الممرضة الدقيقة باألحياء مموثة أغذية

 .سامة مواد أو الغذاء يحمميا ممرضة دقيقة أحياء وجود احتماالت منع*

 

 الخطر مصدر بتحميل وعالقتها الحرجة التحكم نقاط

 تحضير أو تصنيع أو إنتاج خطورة مدى تقدير ىو الخطر مصدر تحميل إن

 حدوثيا المحتمل الخطر مصادر كل تحديد طريق عن التقدير ىذا ويتم األغذية،

 إلى لموصول مصدر كل أىمية مدى تقييم ثم المختمفة، التصنيعية العمميات خالل

  التصنيعية، العمميات في الموجودة احتماالً  األكثر الخطر مصادر نوعية

 

 



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 
 

 م.م.عمار عادل                                   صحة منتجات األغذية /النظزي                 زة السابعةضاحملا

 :اآلتية االعتبارات التقدير ذلك في ويؤخذ

 . التصنيع في المستخدمة األولية والمادة العناصر-1

 .التصنيع خطوات-2

 . المخاطر تسبب مناسبة غير بصورة الغذاء وتداول وعرض وتوزيع نقل-3

 . المستيمك من المحتمل السيئ االستعمال-4

ذا  فإنو المناسبة، باالختبارات أو بالمالحقة الخطر نوعية عمى التعرف تم ما وا 

 :يمي ما اتباع يجب

 

  وىي الخطر مصادر وتحديد لوصف مناسبة إجراءات سمسة وضع -1

 .المنع إجراءات مجموعة عمييا يطمق ما

 يطمق ما وىي الخطر مصادر دوثح لمنع مناسبة إجراءات مجموعة وضع -2
 . التحكم إجراءات مجموعة عمييا

  التي الخطر مصادر من لمتخمص سواء السابقة المختارة اإلجراءات تنفيذ-3

 يمكن ال التي األخطار ليذه مقبولة تكون حدود لوضع أو حدوثيا تجنب يمكن
 .إزالتيا
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 الحرجة التحكم ونقاط التموث أخطار تحميل نظام مبادئ

 احتمالية بنسبة تحدث أن يحتمل التي المخاطر تحديد إلى اإلجراءات ىذه تيدف

 يمر التي التصنيعية الخطوات تحديد يستمزم وىذا عمييا، السيطرة تتم لم إذا معقولة
 التحكم ونقاط التموث أخطار تحميل نظام ويقوم. النياية حتى البداية من الغذاءبيا 

 :التالية السبعة القواعد عمى الحرجة

  األولى القاعدة

 .التموث لمخاطر تحميل إجراء

 

  الثانية القاعدة

 يمكن التي التصنيعية الخطوات تحديد الحرجة، التحكم نقاط تحديد تستمزم

  منيا بالتخمص أو بمنعيا تحديدىا تم التي المخاطر عمى السيطرة عندىا

 . مقبول مستوى إلى منيا بالتقميل أو نيائياً 

 

  الثالثة القاعدة

 بمكان األىمية من الحرجة، التحكم نقاط تحديد بعد الحرجة الحدود تعيين

 األمان، منطقة بتحديد يتم وىذا السيطرة، تحت النقاط ىذه أن من التأكد

 لوضع األبحاث ونتائج التشريعية الجيات تضعيا التي بالمواصفات ويستعان
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 .الحدود ىذه

 

  الرابعة القاعدة

 يعرف ما ووضع الحرجة، التحكم نقاط تحديد بعد لمرصد طرق استحداث

 السيطرة تحت انيأ من لمتأكد النقاط ىذه تتبع يتم أن يجب الحرجة، بالحدود

 .األمان حدود وضمن

 

  الخامسة القاعدة

 الحرجة النقاط إحدى خروج عند فعمو يتم ما وىو تصحيحية، إجراءات استحداث
 السيطرة فقدان لمواجية مسبقة خطة وضع تستمزم القاعدة وىذه" األمان نطاق" عن
تمحق الضرر  قد التي األضرار من لمحد الحرجة؛ التصنيعية الخطوات إحدى عمى

 .بالمستيمك

 

 السادسة القاعدة

 الالزم، التحوير ولعمل النظام صالحية ضمان إلى دفي: لمتدقيق نظام استحداث
دخال  :يمي بما القيام يستمزم وىذا األمر، لزم إذا التحسينات بعض وا 

 .الدورية المالحظة. ١
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 درجة ومقياس رة الحرا قياس كجياز القياس؛ وأجيزة المعدات معايرة. ٢
 .الحموضة

 .المتخذة والقرارات السجالت مراجعة. ٣

كالجيات الرقابية  أخرى جية بواسطة أو نفسيا المؤسسة قبل من التدقيق. ٤
 الرسمية أو من القطاع 

. النظام لتقييم السجالت إلى الرجوع التدقيق يستمزم لمتوثيق، نظام استحداث. ٥
 يمكن أخرى طريقة بأي أو مكتوب بشكل توثيقاً  يتطمب الياسب نظام فإن وعميو
 القيام عمى العاممين لحث وسيمة بسيطة السجالت تكون أن ويجب إلييا، الرجوع
 بيا .

 

  السابعة القاعدة

 يتفق بما السجالت حفظ مع اإلجراءات بجميع الخاصة المستندات جميع وضع

 .وتطبيقيا القواعد ىذه مع

 األولية الغذائية المواد إنتاج من ابتداء الجيدة التصنيع ممارسات تطبيق يساعد

 المخاطر تحميل نظام ويقوم .األغذية سالمة زيادة عمى النيائياالستيالك  حتى

 سالمة يضمن بما فييا التحكم وتدابير األخطار بتحديد الحرجة التحكم ونقاط

 عمى الحرجة التحكم ونقاط التموث أخطار تحميل نظام تطبيق ويمكن. األغذية

 االستيالك    حتى األولية الغذائية المواد إنتاج من بأكمميا الغذائية السمسمة حمقات
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 المصادر 
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