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الھاسب
تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
تطل ق كلم ة  Haccpوالت ى  Hissopاو"ھاس ب" عل ى نظ ام رق ابى يھ تم ف ى المق ام االول
بسالمة الغذاء.
ونظ ام الھاس ب عب ارة ع ن برن امج تنظيم ى لس المة الغ ذاء ع ن طري ق تحدي د م واطن او
مص ادر الخط ر عن د تص نيع وانت اج االغذي ه ب دءاً م ن انت اج الم اده الخ ام واثن اء مراح ل اع داد
وتحض ير وتص نيع وحف ظ او توزي ع الغ ذاء م ن خ الل م ا يس مى بالنق اط الحرج ة ف ى عملي ة
التص نيع ومراقب ة ھ ذة النق اط ع ن طري ق متابع ة دقيق ة لمن ع او اس تبعاد ھ ذة المخ اطر الت ى ق د
تھدد سالمة الغذاء او تقليلھا الى مستوى يمكن قبوله.

لماذا الھاسب؟

يختل ف نظ ام تحلي ل مص ادر الخط ر ونق اط ال تحكم الحرج ة )ھاس ب( ع ن اس اليب التفت يش
التقليدي ة ف ى ان ه برن امج وق ائى منع ى يتعام ل م ع مص ادر الخط ر قب ل وقوعھ ا بتطبي ق
ع دة وس ائل لل تحكم ف ى من ع مص ادر الخط ر او تقلي ل اك رار ح دوثھا .وي تم ذل ك ع ن
طري ق تحدي د نق اط ال تحكم الحرج ة اثن اء االنت اج ب دءاً م ن الم ارد االولي ة والخام ات وحت ى
اس تھالك المن تج النھ ائى .وت تم في ه اج راءات لتتب ع مص ادر الخط ر والتحق ق م ن ازالتھ ا،
ويض ع نظام ا لحف ظ الس جالت مم ا ي وفر طريق ة دقيق ة لت دقيق الوث ائق حس ب تواريخھ ا،
وتحديد المسئولية وتوزيع االدوار.

ويفض ل نظ ام الھاس ب عل ى اس اليب التفت يش التقليدي ة الت ى تعتم د فق ط عل ى اختب ار المن تج
النھائى وذلك لالسباب التالية:
 -١ان اختب ار المن تج النھ ائى يعتم د عل ى تحلي ل ع دد كبي ر م ن العين ات واذا ظھ ر
وج ود مص در خط ر ي تم ات الف المنتج ات الموج ودة بالمص نع واس ترجاع
المنتجات بعد عرضھا للتسويق.
 -٢ان اختب ار المن تج النھ ائى ترك ز فق ط عل ى ع دد م ن المخ اطر الت ى ت م تحليلھ ا ف ى
المنتج النھائى.
 -٣ف ى اس اليب التفت يش التقليدي ة تنحص ر المس ئوليه ف ى قس م توكي د الج ودة وع دد
مح دود م ن الع املين بينم ا ف ى نظ ام الھاس ب تح دد المس ئولية ع ن ك ل خط وة وھن اك
سجالت ووثائق ورسائل لمنع الخطر قبل وقوعه.
 -٤فى النظم التقليدية تتم المراقبة كرد فعل فقط وليست عمالً مخططا من قبل.
 -٥ف ى نظ م المراقب ة التقليدي ة تس تمر خط وات التص نيع رغ م وج ود مص در خط ر م ن
البداي ة وت تم عملي ات تعبئ ة وتغلي ف ونق ل وتس ويق المن تج ث م يكتش ف وج ود خط ر
فيتم استرجاع ھذة المنتجات واعدامھا وبالتالى تزيد التكاليف.
مم ا س بق يمك ن اعتب ار نظ ام الھاس ب م ن اكف أ الط رق للتاك د م ن س المة الغ ذاء وكس ب
المستھلكين والجھات الرقابية.

ھ ل يج ب تطبي ق الھاس ب

نظ رأ الن اختب ارات الن اتج النھ ائى طبق ا للمع ايير الميكروبيولوجي ة ل م تع د كافي ة لض مان
س المة الغ ذاء  ،ونظ راً الن الھ دف م ن الھاس ب ھ و ض مان س المة الغ ذاء لمن ع المخ اطر

الكيميائي ة والطبيعي ة ع الوة عل ى المخ اطر البيولوجي ة ..ف ان الھاس ب يج ب ان يك ةن
الزامي ا ً عن دما تك ون ھن اك حاج ة ملح ة ل ذلك او فيم ا يخ تص بغ ذاء مع ين او طريق ة
تص نيع معين ة .وبن اء عل ى ذل ك ف ان الزامي ة تطبي ق الھاس ب تتوق ف عل ى االعتب ارات
التالية:
 -١ھل توجد مصادر خطر واضحة تؤثر على صحة االنسان.
 -٢ھل تحتوى المادة الخام على مصادر خطر متوقعة.
 -٣درجة تأثير عمليات التصنيع فى منع او تقليل مصادر الخطر المتوقعة.
 -٤احتمالية دخول مصادر اثناء عمليات التداول والتخزين التالية لعمليات التصنيع.
 -٥شدة المخاطرة على المستھلكين.
 -٦العوامل االقتصادية )التكلفة  -العائد( الخاصة بتطبيق الھاسب.

نبذة تاريخية عن الھاسب
ب دأت قص ة الھاس ب ع ام  ١٩٥٩ف ى امريك ا عن دما طلب ت معام ل الج يش االمريك ى
ووكال ة الفض اء االمريكي ة ) (NASAم ن ش ركة

 Pillsburyللمنتاج ات الغذائي ة انت اج

اغذية صالحة لالستخدام فى كبسولة الفضاء تتميز بأن تكون:
 يمكن تناولھا تحت ظروف انعدام الجاذبية.

 ان تك ون خالي ة م ن العي وب اي يك ون ھن اك ض مان بنس بة  %١٠٠ب أن يك ون
الغ ذاء خ الى م ن البكتري ا والفيروس ات والس موم وك ذلك المخ اطر الكيمائي ة
والطبيعية التى قد تسبب امراضا ً او جروحا ً لرجال الفضاء.
وب الرغم م ن ان الھاس ب ب دأ ع ام  ١٩٥٩واس تمرت ش ركة بليسبرٮتس تعمله ف ى مص انعھا
لع ده س نين ،اال ان الھاس ب اعل ن رس ميا ً الول م رة وظھ ر للعام ة ع ام  ١٩٧١ف ى
المؤتمر الوطنى لحماية االغذية بأمريكا .
وفى عام  ١٩٨٧طبق الھاسب الول مرة على االغذية البحرية واالسماك .
وف ى ع ام ١٩٩٥ت م تطبي ق ق وانين الھاس ب الص ادرة م ن ھيئ ة االغذي ة والعق اقير
االمريكية على االسماك ومنتجاتھا المستورده.
وف ى ع ام  ١٩٩٦ص درت تعليم ات خ دمات س المة وفح ص الغ ذاء ع ن وزارة الزراع ة
االمريكية والتى نظمت قوانين اللحوم والدواجن المستوردة.

تطبيق نظام الھاسب دوليا ً
ان ب رامج الھاس ب ي تم تطبيقھ ا عل ى مس توى الع الم عل ى العدي د م ن االغذي ة المص نعة.
ويرج ع ھ ذة الب رامج ال ى مجموع ة م ن العوام ل منھ ا العام ل االقتص ادى حي ث ي رى
مص نعى الغ ذاء ان ه يج ب عل يھم اس تعمال منظوم ة الھاس ب لل تمكن م ن مجابھ ة المنافس ة .
وم ن الناحي ة الحكومي ة ھن اك حاج ة فعلي ة لھ ذا البرن امج  .مث ال ذل ك :قام ت الھن د بس ن
تش ريع بت اريخ  ٢١اغس طس ع ام  ١٩٩٥ليف ى بالمتطلب ات الخاص ة بص ناعة الم أكوالت
البحري ة .كم ا ق ام االتح اد االوروب ى بتط وير خط وط ارش ادية لبرن امج الھاس ب وذل ك
الس تعماله م ن قب ل ال دول االعض اء وق د ف رض عل ى م وردى بع ض االغذي ة ال ذين
يرغب ون ف ى التعام ل م ع ال دول االعض اء ان يك ون ذل ك عل ى اس س ب رامج تحلي ل
مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة.

قب ل التوج ه ال ى تطبي ق نظ ام الھاس ب ف ى ص ناعه االغذي ة يج ب تحدي د م دى حاج ة ھ ذة
الص ناعة ال ى الھاس ب كم ا يج ب ان يك ون ھن اك اقتن اع م ن المس ئولين ع ن ص ناعة
االغذي ة ف ى ال بالد ب أن ھ ذا النظ ام س وف ؤدى ال ى س المة االم دادات الغذائي ة ف ى انح اء
العالم.
ويجب ان يكون االقتناع بتطبيق الھاسب مبنيا على حاجة البالد الى:
 تقليل انتشار االمراض الناشئة عن الغذاء.
 تسھيل تجارة منتجات االغذية.
 تسھيل حركة السياحة.

الجھات المسئولة عن نشر وتطبيق نظام الھاسب:
تقع مسئولية االتجاه الى نظام الھاسب على كل من:
 المصانع التى تعمل اى مرحلة من مراحل سلسة انتاج الغذاء.
 صانعى ومخططى السياسة الغذائية.
 الس لطات الحكومي ة وتش مل الجھ ات المس ئولة ع ن رقاب ة االغذي ة واص دار التش ريعات
والق وانين الغذائي ة والجھ ات الص حية المس ئولة .باالض افة ال ى م ا س بق ف ان الجھ ات
التالية لھا دور ھام فى التوجه الناجح الى تطبيق نظام الھاسب.
 معاھد ومراكز البحوث والتدريب والجامعات واالكاديميين.
 المنظمات غير الحكومية.
 المستھلكين.

دور مصانع االغذية والسلطات الحكومية فى نشر تطبيق نظام الھاسب

أ -دور مصانع االغذية
مص انع االغذي ة ھ ى الت ى تمل ك تطبي ق الھاس ب ولك ن ھن اك ع دة اعتب ارات توج ه مص نع
االغذية الى تطبيق الھاسب ويمكن ان نوجزھا فيما يلى:
 الحاجة الفعلية للمصنع الى ھذا النظام.
 الحاجة الى فھم اساسيات نظام الھاسب.
 الحاجة الى رصد الموارد االزمة لتطبيق الھاسب.

 الحاجة الى رصد الموارد االزمة للتدريب.

 الحاج ة ال ى االس تعانة بخب راء م ن قطاع ات اخ رى لض مان االس تعداد النت اج
اغذية امنه.
ب -دور السلطات الحكومية المسئولة:
وتوجد ايضا ً عدة اعتبارات تحدد دور السلطات الحكومية مثل:
 الحاجة الى توفير رواد وخبراء على وعى كافى بنظام الھاسب.
 الحاج ة ال ى تعري ف وارس اء مس تويات مقبول ة محلي ا ً لح دود الخط ورة عل ى س المة
االغذية .
 الحاج ة ال ى ض مان ت وافر مس ئولى الرقاب ة الرس ميين الق ادرين عل ى التاك د م ن ان
نظام الھاسب قد صمم ونفذ بالطريقة الصحيحة.
 االس تعداد الص دار التش ريعات المطلوب ة وق ت الحاج ة والق رارات الوزاري ة
الالزمة.
 الحاجة الى تطوير االستراتيجيات الالزمة لمتابعة وتطوير نظام الھاسب .
 الحاج ة ال ى التنس يق ب ين ممثل ى ك ل القطاع ات المھتم ة بسلس لة انت اج الغ ذاء
باالض افة ال ى المس تھلكبن فيم ا يتعل ق بس المة الغ ذاء وط رق الرقاب ة المالئم ة
ونظام الھاسب بوجه عام.

 الحاج ة ال ى التنس يق عل ى المس توى ال دولى فيم ا يتعل ق بك ل م ا يخ تص بنظ ام
الھاسب وااللتزام الدولى بمنظومة سالمة الغذاء.

االستراتيجيات الالزمة لمتابعة وتطوير نظام الھاسب:
يج ب عل ى البل د ال ى ق رر ال دخول ف ى تطبي ق نظ ام الھاس ب بمص انع االغذي ة ان يح دد
االس تراتيجية الالزم ة لنش ر ومتابع ة ھ ذا النظ ام والت ى تح ددھا احتياج ات ال بالد  .ھ ذة
االستراتيجيات يجب ان توضع لتحقيق الھدف المنشود.
حي ث يج ب ان ت تم بموافق ة جمي ع االط راف المھتم ة كم ا يج ب ان تنس ق الھيئ ات الحكومي ة
المختص ة م ع قطاع ات الص ناعة لتحدي د انس ب ظ روف لتنفي ذ نظ ام الھاس ب ويفض ل – اذا ك ان
ممكن ا – ان تعتم د اس تراتيجية التوج ه لنظ ام الھاس ب التح رك عل ى مراح ل لتس ھيل االنتق ال
ال ى نظ ام الھاي ب .كم ا يج ب دراس ة ك ل الظ روف والعوام ل المتعلق ة بالموض وع مث ل ت وفير
المعلوم ات ع ن االم راص الت ى تنتق ل ع ن طري ق الغ ذاء  ،ان واع االغذي ة الخط رة عل ى الص حة
 ،طرق التصنيع غير المناسبة والتى تھدد سالمة الغذاء باالضافة الى النواحى االقتصادية.
كم ا تعتم د اس تراتيجية التوج ه للھاس ب عل ى الم وارد المتاح ة وال زمن المطل وب للتنفي ذ
باالض افة ال ى الم وارد التدريبي ة الالزم ة اثن اء مراح ل التط وير وعموم ا تؤخ ذ ك ل االعتب ارات
التى تؤدى الى تقليل التكاليف والحصول على اقصى الفوائد من تنفيذ ھذا النظام.
ويج ب ان تش مل توج ه الدول ة ال ى الھاس ب ان يت درج ذل ك ف ى سياس ة الغذائي ة لل بالد
وخط ة التغذي ة وق د اش ارات توص يات الم ؤتمر ال دولى لھيئت ى  WHO/FAOبروم ا ع ام
 ١٩٩٢على ضرورة ان تلتزم الدولة بخطة قومية للتغذية.

ويج ب ان ي تم ت اخير اض دار تش ريعات الھاس ب حت ى تت وافر ك ل االمكاني ات الالزم ة
للتطبي ق وت دريب مراقب ى فح ص س المة االغذي ة ورج ال اقس ام توكي د الج وده بالمص انع
والتاكد مة انتشار مفھوم الھاسب والوعى الكامل بفوائده.
ويج ب عل ى الھيئ ات المس ئولة وھيئ ات ص ناعة االغذي ة ان تش جع عل ى انش ائ ھيئ ات
استش ارية للھاس ب عل ى مس توى الص ناعات الص غيرة والمتوس طة لت وفير المس اعدة العملي ة
على تطبيق الھاسب مما سوف يؤدى الى نجاح وانتشار نظام الھاسب للبالد.

الزمنى:
يتطل ب االنتق ا
الرقاب ة الص حية التقليدي ة ال ى نظ ام الھاس ب ج دول م رن
لجدولنظ م
ال م ن
عل ى ع دة مراح ل وحس ب الم وارد المتاح ة لك ل بل د عل ى ح دة واض عين ف ى االعتب ار
الس ماح بالوق ت الك افى لالس تعداد لل دخول ف ى الھاس ب وت دريب الع املين واص دار
التشريعات.
الموارد المطلوبة:
ي ؤدى تطبي ق نظ ام الھاس ب ف ى المص انع االغذي ة ال ى كف اءة اس تخدام الم وارد
بالمص انع اال ان بداي ة تنفي ذه تتطل ب م وارد اض افية لتأھي ل االش خاص والمس اعدات
الفنية والتجيزات الالزمة.
االعتبارات التشريعية
يعتم د اص دار تش ريعات قانوني ة لنظ ام الھاس ب ف ى اى دول ة عل ى االس تراتيجية
المخت ارة لس المة االغذي ة والج دول الزمن ى لتنفي ذھا ويج ب ان ترك ز التش ريعات عل ى م ا
يمكن تحقيقه وليس على كيف يجب تحقيقه.
ويج ب ان توض ح التش ريعات االولي ة عل ى االغذي ة عالي ة الخط ورة او عملي ات
التص نيع عالي ة الخط ورة طبق ا لت وافر المعلوم ات ع ن االم راض الوبائي ة وال يمك ن اغف ال

االعتب ارات االقتص ادية عن د وض ع التش ريعات للمنتج ات لالس تھالك المحل ى ولك ن م ع
االعتب ارات ب ان س وق التص دير ال تف رق ب ين االغذي ة المنتج ه للتص دير او المنتج ه
لالستھالك المحلى.

اھداف وفوائد نظام الھاسب
أھ م ھ دف للھاس ب ھ و ض مان س المة الغ ذاء لتحقي ق رغب ات المس تھلك والمحافظ ة عل ى ص حته
 ...الن انتاج غذاء غير سليم ينتج عنه :
 .١مخالفة التعليمات والقوانين الحكومية.
 .٢فقد ثقة المستھلك وشكواھم من الغذاء الفاسد.
 .٣فقد سمعة الشركة ونصراف عمالئھا عنھا .
وھن اك العدي د م ن الفوائ د تع ود عل ى الش ركات والمس تھلكين وال بالد الت ى اتجھ ت ال ى تطبي ق نظ ام
الھاسب فى مصانعھا من اجل سالمة الغذاء.

الفوائد بالنسبة للشركات:
 .١بتطبي ق نظ ام الھاس ب تحص ل الش ركة عل ى برن امج تنظيم ى للمراقف ة يغط ى ك ل ن واحى س المة
الغذاء ابتداء من المادة الخام حتى المنتج النھائى.
 .٢تطبي ق نظ ام الھاس ب ينق ل الش ركة م ن نظ ام فح ص المن تج النھ ائى ال ى اتج اه جدي د نح و من ع
ح دوث االخط اء قب ل ظھورھ ا وھ ذة ت ؤدى ال ى انت اج منتج ات عالي ة الج ودة وتقلي ل الھال ك او
الفاقد من المنتج النھائى وكذلك اخذ العينات المنتج المكتمل.
 .٣الھاس ب ي ؤدى ال ى رقاب ة فعال ه واقتص ادية لالم راض والمخ اطر الص حية الناتج ه ع ن
اس تھالك االغذي ة وان التطبي ق الص حيح للھاس ب س وف ي ؤدى ال ى التع رف عل ى ك ل م ا يمك ن
ان تتخيله من مخاطر يمكن حدوثھا.
 .٤تطبي ق الھاس ب يس اعد عل ى تركي ز ك ل الجھ ود نح و االم اكن الحرج ة فق ط ف ى العملي ة
التصنيعية مما يوفر الوقت والجھد.
 .٥الھاسب عبارة عن برنامج مكمل لنظم ادارة الجوده االخرى.
 .٦تطبيق الھاسب يقلل من عدد شكاوى المستھلكين.

 .٧تطبيق نظام الھاسب يؤدى الى تقليل المرتجاعات من االغذية .
 .٨نظ ام الھاس ب اقرت ه المنظم ات الدولي ة مث ل لجن ة الك ودكس كأفض ل طريق ة فعال ة للس يطرة
على االمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء.
 .٩نظام الھاسب تفرضه الھيئات القانونية داخل الدولة.
 .١٠تطبي ق نظ ام الھاس ب ي ؤدى ال ى رف ع ال روح المعنوي ة الص حاب المص انع والع املين بھ ا
لزي ادة االحس اس بكف اءة وج وده الن اتج والعملي ة االنتاجي ة الن نظ ام الھاس ب يعط ى الفرص ة
للتحسين الفعلى للجودة.
 .١١تطبيق نظام الھاسب يؤدى الى زياده الطلب على المنتج .

الفوائد بالنسبة للدولة:
 .١ض مان الدول ة ان ھن اك اتج اه نح و انت اج اغذي ة امن ه ص حيا للميتھلك ين وض مان ع دم
انتشار االمراض واالوبئة.
 .٢ترس يخ مف اھيم س المة االغذي ة وتطبي ق نظ ام الھاس ب ف ى ال بالد بم ا يتض منه م ن
تخطيط وتنظيم وتوثيق.
 .٣الثق ة ف ى س المة منتج ات االغذي ة ب البالد مم ا ي ؤدى ال ى الثق ة ف ى ال دخول ف ى التج ارة
الدولية وثبات سوق تجارة الغذية والتوجه الى التصدير.
 .٤تش جيع المص انع الجدي دة او الت ى تح ت االنش اء عل ى بن اء نظ ام الھاس ب لس المة االغذي ة
فى خطة المشروع بتوفير االجھزة المناسبة قبل البدء فى االنتاج.
 .٥تش جيع االھتم ام بقط اع االغذي ة والجھ ات الرقابي ة وجمي ع انش طة تص نيع االغذي ة عل ى
االتجاه العالمى.
 .٦خفض التكاليف فى صناعة االغذية على المدى الطويل.
 .٧تطبي ق الھاس ب يش جع عل ى تط وير تش ريعات االغذي ة وااللت زام بالتش ريعات
واالرشادات الدولية وخاصة النظم الحديثة لسالمةالغذاء.

برنامج المتطلبات االولية للھاسب

يتطل ب انت اج غ ذاء ام ن ص حيا ان يطب ق نظ ام الھاس ب عل ى ش ركات واقف ة عل ى ارض ص لبة اى
سبق فيھا تنظيم طريقة الصناعة بتطبيق كل الوسائل لحماية الغذاء من التلوث.
ومن البرامج التمھيدية للھاسب ما يلى:
 .١مممارسة التصنيع الجيد.
 .٢ممارسة الشئون الصحية الجيدة.
 .٣تطبيق برامج مراقبة الجودة والجودة الشاملة.
 .٤الصيانة الدورية لالجھزة والمعدات.
 .٥مقاومة االفات.
 .٦مراقبة صحة العاملين.
 .٧برنامج تدريب العاملين.
 .٨سجب عينات من السوق لفحصھا.
 .٩تسجيل شكاوى المستھلكين.

.١٠اتباع تعليمات ھيئة الكودكس الخاص بالشئون الصحية للغذاء للتبادل
الدولى.

اوالً  :ممارسة التصنيع الجيد:

ممارس ة التص نيع الجي د عب ارة ع ن مراقب ة ك ل م ا يخ ص عملي ات تص نيع الغ ذاء طبق ا ً
لمواص فات اداري ة وفني ة مح ددة النت اج غ ذاء يف ى بمواص فات الج ودة والس المة وذل ك بك ل
الط رق والوس ائل الالزم ة لتص ميم ك ل الظ روف المالئم ة ل ذلك .وتعتب ر ممارس ة التص نيع
الجيد ھى البرنامج التمھيدى المؤدى الى تطبيق الھاسب.

ويمك ن تحدي د متطلب ات عناص ر ممارس ة التص نيع الجي د والت ى تختل ف م ن منش أة
الخرى حسب نوع النشاط كما يلى:

المبانى والمنشأت من حيث التصميم:

من اھم االشتراطات التٮيجب ان تراعى اوال قبل وضع
خط ة الھاس ب وف ى اط ار الب رامج االولي ة الموض وعة لنظ ام الھاس ب تص ميم
المب انى والمنش أت وك ذلك االجھ زة والمع دات والت ى يج ب ان ي تم وض ع خط ط

وتص ميمات معين ة لض مان اكب ر كف اءة ممكن ة لھ ا ولض مان ذل ك يج ب االھتم ام
باالتى:
 الحد من تلوث المنشأت والمبانى. عم ل التص ميم والتخط يط ال ذى يس مح بمالئم ة عملي ات النظاف ة  ،الص يانة ،والوقاية والتقليل من التلوث بالھواء المحمل بالملوثات الداخل الى المنشأة.
 بالنس بة لالس طح والح وائط وخاص ة المالمس ة للغ ذاء يج ب ان تك ون غي رس امة عن د اس تخدامھا كم ا يج ب ان تك ون تل ك االس طح س ھلة التنظي ف
والصيانة.
 يج ب ان ي تم ال تحكم ف ى مع ايرة تل ك المع دات المنش أت وقي اس العوام لالمؤثرة عليھا مثل درجة الحرارة والرطوبة.
 كما يجب اال تكون مصدر اليواء عوامل الفساد واالفات والحشرات.الموقع:
 .١المنشات :يجب اقامة ھذة المنشأت بعيداً عن :
 االجواء الملوثة بسبب العوادم الصناعية. المناطق المعرضة لغزو الحشرات لھا. االماكن التى يصعب التخلص من الفضالت الصلبة او السائلة منھا. .٢االجھزة :يجب وضع االجھزة فى اماكن تسمح بـــــ
 الصيانة والتنظيف . عمل االجھزة بالكفائة المرجوة. تسھيل عمليات المتابعة.المبنى:

 (١التص ميم واالنش اء  :بق در االم اكن يج ب ان يس مح التص ميم ال داخلى للمبن ى
بالقيام بعمليات التنظيف.
 (٢االجھ زة الداخلي ة  :يج ب ان تك ون الخام ات الت ى س وف تص نع منھ ا المنش ات
يسھل تنظيمھا وصيانتھا وتطھيرھا .
 اس طح الج دان والفواص ل واالرض يات يج ب ان تك ون م ن خام ات ل يس لھ اتاثير سام على الغذاء.
 يج ب ان يك ون للج دران والفواص ل اس طح ملس اء حت ى ارتف اع يناس ب عملي ةالتصنيع.
 يجب انشاء االرضيات بشكل يسمح بعمليات التنظيف والصرف. االس قف واي ة تركيب ات معلق ة يج ب ان تنش أ بش كل ي ؤدى ال ى تقلي ل ت راكماالتربة.
 النوافذ يجب ان يكون تنظيفھا سھال ةتحد من دخول االتربة . االب واب يج ب ان تك ون ملس اء باس طح غي ر ماص ة يمك ن تنظيفھ ا وتطھيرھ اعند الضرورة.
 االس طح القريب ة م ن منطق ة العم ل يج ب ان تك ون ف ى خام ات متين ة س ھلةالتنظيف والتطھير.
 (٣اماكن واالت البيع المتحركة:
ويش تمل ذل ك عل ى مناف ذ البي ع واالت البي ع واال س واق المحمول ة عل ى عرب ات وك ذلك
االماكن التى يتم تصنيع الغذاء فيھا يدويا ً مثل الخيام .
المعدات:
 (١من الناحية العامة:

المع دات والحاوي ات الت ى تالم س الغ ذاء مباس رة يج ب ان تك ون س ھلة لتنظي ف
والتطھير ويجب ان تصنع من خانات غير سامة.
 (٢الغذاء واجھزة المراقبة:
يج ب ان تص نع االجھ زة الت ى تس تخدم ف ى الطھ ى والتخ ز ي ن بم ا ي وفر درج ة
الح رارة الالزم ة للحف اظ عل ى س المة الغ ذاء وھ ذة االجھ زة يج ب ان يراع ى ف ى
تصميمھا ان تسمح بمراقبة درجة الحرارة والرطوبة ومرور الھواء.
 (٣حاويات الفضالت:
يج ب ان تك ون ممي زة ومناس بة ف ى تص ميمھا وانش اءھا وان تك ون مص نعة م ن
م ادة منيع ة ال تس مح بالتس رب ويج ب ان تغل ق باحك ام لتجن ب وق وع ح وادث تل وث
مفاجاه للغذاء.
االجھزة
 .١خطوط المياه:
ت وفير المي اه الص الحة للش رب وك ذلك تخزينھ ا وتوزيعھ ا والحف اظ عل ى درج ة
حرارتھا للمحافظة على سالمة الغذاء.
 .٢الصرف :
توفير اجھزة وانظمة صرف تمنع تلوث المياه وكذلك تلوث الغذاء.
 .٣التنظيف:
توفير االجھزة الالزم لغيسل وتنظيف االغذية .
 .٤النظافة الشخصية ونظافة المراحيض:
توفير جميع االجھزة الالزمة للنظافة الشخصية ونظافة المراحيض.
 .٥التحكم فى درجة الحرارة:

جوده الھواء والتھويه:
يجب توفير وسائل التھويه الطبيعية والميكانيكية وذلك للغراض التالية:
 تقليل تلوث الغذاء عن طريق الھواء. التحكم فى درجة الحرارة . التحكم فى الرائحة. التحكم فى الرطوبة.االضاءة :
توفير االضاءة الالزمة لقيام العمال بادوارھم فى صناعة الغذاء.
التخزين:
ت وفير االجھ زة الالزم ة ليك ون التخ ز ي ن ص حيا ً وغي ر ض ار بالغ ذاء وتك ون ام اكن
التخزين صحية وغير ضارة الغذاء.
التحكم فى عملية االنتاج:
الھدف  :انتاج غذاء امن ومناسب لالستھالك االدمى وذلك بواسطة :
 تحدي د متطلب ات االنت اج وفق ا ً للم واد الخ ام – عملي ة االنت اج – النق ل والتوزي ع -حاج ة
المستھلك ....حيث يجب مراعاتھا فى التصدير وتداول بعض انواع الغذاء.
 تص ميم  ،تطبي ق ،متابع ة ومراجع ة نظ م ال تحكم الم اثرة والتفس ير المنطق ى لتقلي ل خط ورة
الغذاء غير السليم.

السمات الرئيسية النظمة التحكم فى سالمة وصحة الغذاء:
ال تحكم الغي ر ك افى ف ى درج ة ح رارة الغ ذاء واح ده م ن اكث ر االس باب ش يوعا لالم راض
المنقولة بواسطة الغذاء ويجب ان تراعى انظمة التحكم فى درجة الحراة مايلى:

طبيعة الغذاء :

 من حيث المائى ودرجة الـ  PHونوع الميكروب.
 مدة صالحية المنتج.
 وسيلة التعليب واالنتاج.
 الطريق ة المتوق ع ان يس تخدم المن تج بواس طتھا  :مزي د م ن الطھ ى ،اع داد  ،اك ل مباش ر ويج ب
فحص وسائل تسجيل درجة الحرارة بشكل منتظم وقياسھا بدقة.
مراحل االنتاج :ھناك مراحل فى عمليات االنتاج تسھم فى الحفاظ على سالمة الغذاء
 التبريد المفاجئ

 -المعاملة الحرارية

 االشعاع

 -التخفيف

 الحفظ الكيميائى

-التعليب المفرغ فى الھواء

التلوث الميكروبيولوجى ووسائل حفظ الغذاء:
ت وفر وس ائل حف ظ الغ ذاء وس يلة م ؤثرة للتاك د م ن س المة الغ ذاء وص حته وعن د
اس تخدام الوس ائل الميكروبيولوجي ة  ،الكيمائي ة ،الفزيائي ة يج ب ان تعتم د عل ى قواع د
عملية دقيقة من حيث وسائل المراقبة والتحليل.
التلوث الميكروبى :
تنتقل الميكروبات من غذاء الخر عن طريق االختالط المباشر
التلوث الكميائى :
ال يج ب قب ول اى م واد اولي ة او تص نيعية لوكان ت ملوث ة بالطفيلي ات او الميكروب ات
او المبيدات ويجب لذلك خفض نسبة المواد المتحللة الى اقل حد مقبول.

التعليب:

يج ب ت وفير الم واد المس تخدمة ف ى التعلي ب وك ذلك تص ميمھا لحماي ة المنتج ات م ن
التلوث والتلف.
ثانيا ً  :دور ممارسة الشئون الصحية الجيدة فى الھاسب.
تش مل ممارس ة الش ئون الص حية الجي دة ب رامج مكافح ة الحش رات ونظاف ة العم ال
والمحافظة على الظروف البيئية المحيطة بعملية التصنيع.
وتعتب ر ب رامج نظاف ة وتطھي ر المع دات اح د النق اط الـ ـ  ccpالعام ة ف ى عملي ة التص نيع ويش مل
ھ ذا البرن امج س جالت عملي ات التنظي ف والتطھي ر والم واد الكيمائي ة المس تخدمة ومع دل
اس تخدامھا وط رق اس تخدامھا وم دة المعامل ة وم دة التص نيع وع دد م رات اج راء عملي ة
التنظيف وھذا ھام فى استبعاد الميكروبات الممرضة .

ثالثا  :تطبيق الجودة الشاملة فى التصنيع الغذائى.

واھ م مايش مله دلي ل الج وده ف ى التص نيع الغ ذائى ھ و وض ع االس س والط رق الت ى تض من انت اج
س لع جي دة وترض ى العمي ل وف ى نف س الوق ت يتحق ق فيھ ا االم ان والس المة ان يك ون الھ دف
النھائى سالمة الغذائى.

رابعا ً :الصيانة الدورية
النظافة والصيانة  :يجب الحفاظ على المنشات والمعداد فى حالة مناسبة لالسباب التالية:
 تسھيل عملية الوقاية

 كى تؤدى ھذة المنشات والمعدات دورھا كما ينغى وخاصا ً فى المراحل الحرجة .
 منع تلوث الغذاء بالشظايا المعدنية والبقاية الكميائية.
خامسا :انظمة السيطرة على الحشرات.
منع تكاثر الحشرات:
يج ب االھتم ام بص يانة المنش ات لمن ع نم و وتك اثر الحش رات وك ذلك الزال ة االم اكن
الصالحة اليواء تلك الحشرات.
التخزين واالصابة بالحشرات:
 المتابع ة :يج ب فح ص المنش أت وم ا يح يط بھ ا بش كل دورى للتاك د م ن نظافتھ ا
وخلوھا من الحشرات.
 ال تخلص م ن الحش رات:يج ب اتخ اذ االحتياط ات المناس بة لل تخلص م ن تخ زين
المخلفات وال يجب ان تترك فى اماكن تخزين وتداول الغذاء.
 فعالي ة المتابع ة :انظم ة النظاف ة يج ب متابعتھ ا للتحق ق م ن فعاليتھ ا ام ا ع ن طري ق
المالحظين او عن طريق اخذ العينات للتحليل.

سادسا ً :النظافة الشخصية للعاملين.
الحال ة الص حية  :يج ب اال يس مح ب دخول اى ش خص مص اب او حام ل لالم راض الت ى يمك ن
انتقالھا عن طريق الغذاء لتجنب تلوث الغذاء .

المرض واالصابة بالجروح :الحالة التى يجب استبعادھا من تداول االغذية :
 االصابة بداء الصفراء  ،االسھال  ،القئ ،الحمى. -احتقان الزور  ،االصابات الجلدية  ،الجروح.

 وجود افرازات فى االنف واالذن والعين.الس لوك الشخص ى:يج ب ع ل الع املين ان يتجنب و بع ض المظ اھر الت ى ق د ت ؤدى ال ى تل وث
الغذاء مثل التدخين  ،البصق المضخ االكل  ،السعال.
ال زوار :عل ى زوار من اطق التص نيع ان يتبع وا قواع د النظاف ة المتبع ة ف ى الج زء ال ذى
يزورونه.
النقل

االحتياطات الواجب مراعاتھا عند النقل :
 حماية الغذاء من مصادر التلوث.
 حماية الغذاء من مصادر التعرض للتلف.
 توفير مناخ مناسب وخالى من الميكروبات .
الصفات التى يجب توافرھا فى الحاويات المستخدمة لنقل الغذاء:
 تتح دد ان واع االوعي ة المس تخدمة ف ى النق ل حس ب طبيع ة الغ ذاء ووس يلة النق ل والظ روف
المناخية.
 ال تسمح بتلوث االغذية.
 يمكن تنظيفھا وتطھيرھا.
 تسمح بفصل انواع الغذاء المختلفة عن غيرھا من المواد وذلك اثناء النقل.
 توفير حماية من التلوث بالتراب والروائح.
 ت وفير الح رارة والرطوب ة وغيرھ ا م ن العوام ل الت ى ت وفر الحماي ة للغ ذاء وتمن ع نم وا
لميكروبات.
 تسمح بقياس درجة الحرارة والرطوبة وغيرھا.

االستخدام والصيانة:

 الحاوي ات والنق االت المس تخدمة ف ى نق ل الغ ذاء يج ب ان تحف ظ نظيف ة وف ىحالة سليمة.
 يج ب تنظي ف الحاوي ات او تطھيرھ ا عن د اس تخدامھا ف ى نق ل الغ ذاء بغي ر نق لمواد اخرى.
 يجب ان تكون الحاويات والنقاالت معدة خصيصا لنقل الغذاء.سابعا ُ :التدريب
 التوعية والمسئولية االرشادات واالشرافثامنا ً:اجراءات الشئون الصحية القياسية:
وھ ى عب ارة ع ن اتب اع اج راءات معين ة ف ى الش ئون الص حية وم ا يتعل ق بھ ا م ن ممارس ة
التصنيع الجيد والتى يجب تنفيذھا فى شركات االغذيةكارضة صلبة اتطبيق الھاسب.

الخطوات المبدئية للھاسب
لتطبيق خطة الھاسب ھناك خمسة مبادئ ھامة :
 .١تشكيل فريق الھاسب
 .٢وصف الغذاء وطريقة توزيعه
 .٣كيفية استخدام الغذاء ومن ھم مستھلكيه
 .٤رسم تخطيطى لمسار خطوات الصناعة
 .٥التاكد الفعلى من مسار الخطوات ودقة تنفيذھا

ويمكن توضيح ھذة المبادئ الخمسة كما يلى:
 .١تشكيل فريق الھاسب:
يجب ان يكون ھذا الفريق من االشخاص الذين لديھم المعلومات والخبرات المتخصصة
والمناسبة للمنتج او طريقة الصناعة.
كما يجب ان يكون مكون من التخصصات التالية:
 اخصائى انتاج مھندس ميكانيكى اخرونمندوب من قسم المشتريات  ،العمال خبير التعبئة والتغليف  ،مدير الشئون الصحية
 ،ويمكن تعين سكرتير فنى لتسجيل المالحظات اثناء اجتماعات فريق الھاسب.
دور قائدالفريق:
يجب ان يكون لدى قائد الفريق المعرفة والمھارات االساسية التالية:
 خبرة عملية فى التصنيع وتداول الغذاء وعملياته المختلفة.
 معرفة اساسية بالميكروبيولوجى االمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء.
 فھم ودراية بالصحة العامة وممارسات التصنيع الجيدة وعمليات التشغيل
الصناعى.
 فھم اساس المخاطر الكيماوية والطبيعية.
 فھم ودراسة بالمعدات والوسائل الخاصة بمراقبة او ازالة االخطار المتوقعة
فى مصنع االغذية.
 القدرة على نقل ھذة المعلومات بكفاءة.

اساسيات الھاسب
لتنفيذ برنامج الھاسب يقوم خبراء فريق الھاسب باتباع اساسيات الھاسب السبعة اال وھى :
.١

تحيل مصادر الخطر

 .٢تحديد نقاط التحكم الحرجة
 .٣وضع حدود حرجة لمنع الخطر
 .٤متابعة ومراقبة النقاط الحرجة
 .٥االجراءات التصحيحية
 .٦التحقق من ان النظام يعمل بكفاءة
 .٧حفظ سجالت وثائق الھاسب

االساس االول:

اجراء تحليل مصادر الخطر
وتعتبر خطوة تحليل مصادر الخطر من الخطوات االساسية فى نظام الھاسب وھى ايضا عامل
حاسم بالنسبة لمصنعى االغذية للتاكيد على سالمة المنتجاجات التى يصنعونھا ھذة المخاطر قد
توجد فى مكونات الغذاء او فى مواد التغليف او المواد الخام او عند تداول الغذاء او نظام التنيع
وقد صممت عملية تحيل المخاطر لتقييم جميع ھذة المصادر من ناحية المخاطر التى قد تكون
بسبب الميكروبات الممرضة او المنتجة للسموم او المخاطر الكيميائية والطبيعية.
ويعتبر تحليل المخاطر ھو مفتاح خطة الھاسب اى انه اذا لم تجرى عملية تحليل المخاطر
بطرية صحيحة فان خطة الھاسب لم تكون فعالة .
واجراء تحليل المخاطر له ثالث اغراض :
 تحديد مصادر الخطر ومقاييس التحكم فيھا.

 تحديد التعديالت للعملية التصنيعية او المنتج لضمان سالمة الغذاء او تحسين سالمته.
 يعتبر ھذا التحليل القاعدة االساسية لتحديد نقاط التحكم الحرجة.
وتشمل عملية تنفيذ تحليل المخاطر مرحلتين .
 تحديد المخاطر . تقيم المخاطر.اوالً  :تحيد المخاطر:
وتعتبر الركن االساسى للعملية حيث يراجع فريق الھاسب كل المكونات الداخلة فى انتاج
الغذاء واالجراءات التى تتم فى كل خطوة – المعدات المستخدمة  -طريقة تخزين وتوزيع
المنتج .
ثانيا :تقيم المخاطر وتحديد مقاييس التحكم فيھا:
وفى ھذة المرحلة يقرر فريق الھاسب ما ھى مصادر الخطر التى يجب ان تشملھا خطة الھاسب
حيث يجرى تقيم لكل مصدر على حدى طبقا لشده تأثيره واحتمال حدوثه اى خطورته على
صحة المستھلك.
ويمكن تسجيل نتائج تحليل المخاطر وطرق منعھا بالجدول التالى:

كونات

نوع مصدر الخطر

المبرر

مصدر

الخطر طريقة التحكم او الخطوات

الذى يجب زضعته المانعة لمصدر الخطر

خطوات

فى خطة الھاسب
بيولوجى:
كيميائى:
طبيعى:

ويجب ان يكون ھناك اكثر من وسيلة للمراقبة للتحكم فى خطر ما يحدث عند اجزاء مختلفة من
العملية التصنيعية فعلى سبيل المثال اذا كان مصدر الخطر عبارة عن وجود ميكروب اللستريا
فى المادة الخام والتى يمكن تعرضھا للمعاملة الحرارية فان البسترة قد تكون ھى معيار التحكم
المناسب وفى نفس الوقت فأن نفس مصدر الخطر ) وھو اللستريا ولكن مصدره التلوث البيئة
المحيطة اثناء التصنيع (.فى المنتج الذى لم يتعرض بعض ذلك لمعاملة حرارية اخرى – فأن
ذلك يتطلب معيار تحكم اخر مثل الشئون الصحية الجيدة وحفظ العبوات على صفر°٢ -م.
تحديد مصادر الخطر  :طريقة  NASاالمريكية
اوالً  :فى المكونات والعملية التصنيعية.
ثانيا ً  :بسبب الموظفين والعمال .
ثالثا ً  :بسبب المصنع ومعداته .
رابعا ً  :بسبب المبانى والمنشأت .
اوالً  :المكونات والمعامالت التصنيعية.
توجد ثالثة مصادر للخطر:
 المنتج يحتوى على مكون حساس يحتمل ان يكون مصدر خطر.
 العملية التصنيعية ال تحتوى على خطوة يمكن من خاللھا التحكم بفاعلية فى القضاء على
مصدر الخطر.
 يوجد احتمال التلوث من خالل سوء المعاملة  /التوزيع  /التداول نيجة للنمو الميكروبى
الذى يحدث.
ثانيا ً :الموظفين والعمال كمصدر خطر .
 -االيدى الملوثة.

 المالبس الملوقة. االمراض المعدية مثل البرد – التھاب الحلق -المعدة. االمراض الجلدية . العادات الصحية الرديئة.ثالثا ً :المصنع ومعدات كمصدر خطر .
 ھناك معدات سھلة التنظيف والتعقيم )االوانى(. معدات تحوم حولھا الشكوك )المعدات الضخمة(. معدات ملوثة )قوالب تصفية الشرش فى الجبن(.رابعا ً :المبانى والمنشأت
 الحشرات القاذورات والماء الملوث المواد العريبة مثل المساميرجدول لتوضيح مثال عملى لمراقبة مصادر الخطر
المقاييس الوقائية

مصدر الخطر
بيولوجى:

المواد الخام:

بكتريا مقاومة للحرارة

 مدى تخصص الكائن الدقيق و/او التوكسين.

 -مفرزة للسموم مثال:

 اجراء المراقبة عند الموردين.

  Staph.Aureus.B.cereusنتائج االختبارات.
 شھادات التحاليل
العمال:
 كيفية غسيل االيدى .
 تغطية الجروح.

 تعليم الشؤن الصحية.
 مراقبة االدارة للقائمين على تداول االغذية،
مراحل التصنيع:
 مراقبة الوقت الذى تحتجز فيه المواد الخام او الوسيطة او
المنتجات النھائية على درجة حرارة مالئمة لنمو ونشاط
الميكروب.
 يجب ان يأخذ فى االعتبار عند تصميم االت المصنع ان
يكون المناطق صعبة التنظيف بھا اقل ما يمكن.
 النظافة اينما ذھبت.
المواد الخام:
 المعاملة الحرارية الكافية للقضاء على الميكروبات خالل
التصنيع.
الميكروبات المرضية
)الخاليا الخطرية(مثل:
Salmonella spp
L.monocytogenes
Y.enterolytica
V.parahaemolyticus

 مدى التخصص للكائن الدقيق.
 الفحص.
 وجود مراقبة لدى موردى المواد الخام.
 شھادات التحاليل.
 مراقبة درجة الحرارة وذلك لمنع نمو الميكروبات
المرضية الى مستوى خطير.
 مراقبة المحتوى من العوامل المؤثرة مثل  ، PHالحموضة
 ،النشاط المائى ،الملح  ،السكر ،التجفيف ،االحماض
العضوية  ،المواد الحافظة.
 تخزينھا فى عبوات ذات غطاء محكم وعليھا بطاقة
توضيح نوعية ھذة المواد وتركيبھا وان يتم التخزين فى
الظروف المنصوص عليھا من قبل الشركات المنتجه.
 استخدام الكميات الحدده والتى ال تشكل خطورة على
الصحة واالعالم من ذلك.
 اخد الحذر مما يسببه بعض مكونات االغذية للمستھلك من
حساسية وخاصة فى حالة عدم كفاية البيانات المطبوعة

على العبوة وخاصة المواد التالية:
 االلبان :منتجات االلبان  ،منتجات الجبن  ،منتجات القشدة،
منتجات الشرش.
 المكسرات :الفول السودانى  ،زبدة الفول السودانى  ،اللوز
االغذية المسببة للحساسية :

 ،الكاشو ،جوز الھند  ،البيكان ،الصويا  ،دقيق الصويا.
 منتجات الشيكوالتة وجوز الھند.
 البيض :جوامد صفار البيض  ،البيض المجفف.
 االغذية البحرية :االسماك والحار.
 المكونات االخرى :المولت بذور القطن  ،مونوصوديوم
جلوتامات  ،البطاطس  ،الخوخ  ،الفراولة  ،الطماطم ،
الخمائر  ،امالح حماض الطرطريك.
 تجنب وجود اماكن يمكن ان تختبئ فيھا الحشرات.
 المخلفات المتبقية بعد التصنيع يجب التخلص منھا.
 استخدتم الموجات فوق الصوتية فى مكافحة الحشرات.
 اجراءات وقائية ضد الحشرات:
 الستائر الوقائية عند اى فحتة فى صالة التصنيع.
 اغطية البالوعات.
 شبك سلك على النوافذ.
 الستائر الھوائية عند مداخل وخارج صاالت التصنيع.
 ابادة الحشرات:
 مصادر كھربائية للذباب والناموس.
 استخدام السموم.
 مصائد للفران.
 المبيدات.
 التصميم والصيانة.

 استخدام مواد تنظيف غير سامة.
 مواد تنظييف تناسب مصانع االغذية.
 تحديد االسلوب االمثل عند استخدام ھذة المواد وكذلك
تحديد وكتابة تعليمات النظافة.
 تخزين ھذة المواد فى اماكن معزولة عن اى مواد اخرى.
 وجود ھذة المواد فى عبوات مغطاه بصورة محكمة
مطبةع عليھا محتويات العبوة وتركيبھا.
 اشترطات خاصة على الموردين بان يكون موضح على
العبوات المستويات المسموح بھا قانونيا من ھذة المواد
عند استخدامھا.
 التاكد من صحة سجالت الموردين.
 برنامج مراقبة يطبق على المواد الخام التى يتم اختيارھا.
المبانى
كيميائى:
 -مواد التنظيف

 اشترطات ومراقبة صارمة فى المواضع المطلوب اتباع
الدقة فيھا.
 كمواد مضافة:
 يجب ان يكون استخدامھا على صحة المستھلك.
 المواد الصلبة مثل الذبائح  ،االسماك  ،الكرنب وغيرھا
يتم اجراء )اشعة اكس ،الكشف المعدنى  ،الفحص
البصرى ،المسح االلكترونى.
 التخلص من كل الزجاج فيما عذا النوافذ والتى يجب ان
تغطى بوسائل تمنع تكسيرھا.
 العبوات الزجاجية المستخدمة يجب ان يتم غسيلھا

المبيدات الحشرية  ،ادوية
بيطرية)بقايا(،اللدائن التى
توجد فى العبوات.
 -عناصر سامة.

وتجفيفھا.
 التخلص من كل المواد الخشبية من صاالت التصنيع.
 عزل كل مواد التعبئة.
 الصيانة الوقائية.

النترات  ،النيتريت ،
النيتروز امين.
المواد المضافة االخرى

 تجنب فقدان مواد معدنية  ،خواتم  ،حلى  ،االقالم ،
الصواميل  ،المسامير  ،االدواد الصغيرة.
 الكشف عن وجود المعادن وتكون دقة الطريقة مناسبة
لنوع المنتج ويتم معايرة كشاف المعادن كل  ٣شھور ويتم
فحصه كل ساعة.
 المواد التى يتم الكشف عنھا تشمل الحديد  ،الصلب غير
القابل للصد ،معادن اخرى.
 تجنب فقدان مواد بالستيكية  ،سنون االقالم  ،الرصاص ،

التلوث الطبيعى من المصادر
الخارجية:

ازرار البالطو.
 االجراءات المتبعة عند حدوث كسر فى ذلك الجزء من
الخط االنتاجى الذى يستخدم فيه نوعية من البالستيك
الصلب القابل للكسر.

الزجاج:

 برنامج مكافحة الحشرات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منع وجود الحشرات ويتحقق ذلك عن طريق  :سھولة
التصميم للمبانى.

الخشب:

 تنقية الھواء بالمشرحات
 بسترة اللبن الخام.

المعدن:

 اجراءالمعاملة الحرارية المناسبة للناتج وكذلك خال
التخزين وذلك لمنع نمو الفطريات.
 اجراء المعاملة الحرارية خالل التصنيع للتخلص من
الفطريات ومنع نموھا فى المنتجات.
 تخزين المنتجات فى جو جاف.
 العوامل المؤدية الى خفض النشاط المائى الى اقل من٠.٧
السؤال:
 الترشيح
 الطرد المركزى.
المساحيق:

النخل
المغناطيس

البالستيك:

الكشف المعدنى
الفصل بالھواء
مراقبة معدل انسياب بعض المواد مثل المكسرات  ،الفاكھة
المجففة اثناء :التفتيش  ،الكشف  ،النخل  ،المغناطيس ،
الكشف المعدنى  ،الغسيل ،وجود مصايد لحجز الرمال
الحشرات

والبذور ،البذور.
 بعض العمليات التى لھا تاثير قاتل مثل المعاملة باالشعاع.
 مراقبة مصادر التلوث من البيئة والمواد الخام.

البروتوزا)االوليات(

 التالمس خالل مرحلة التعبئة.

مثل :

 التحكم فى وجود الحشرات.
  Oryptosproidiumصيانة المبانى)شقوق االسقف ،المياه الجوفية ... ،الخ(
  Paravumالتسلسل المنطقى لعمليات التصنيع بما يتضمنه ذلك من

Giardia intestinalis

مواقع االھمية  :عزل العمال ،المالبس  ،المعدات  ،الھواء
 ،حاالت التصنيع  ،كيفية صرف المخلفات  ،التخلص من

الفطريات المفرزة
للميكوتوكسين:
Patulin,Aflatoxin
Ergot
Dricothecentes
طبيعى physical
التلوث الطبيعى للمواد الخام
مثل

الفضالت.
 تطبيق اجراءات توكيد الجودة بحزم ممع االخذ فى
االعتبار المياه المستخدمة فى رى وغسيل الخضوات.
 العتبارات الخاصة بالمعامالت القاتلة للفيروس مثل
المعاملة باالشعاع.
 تطبيق الشؤون الصحية بصرامة مع االشخاص الذين
يتعاملون مع المواد الغذائية.
 تطبيق اجراءات توكيد الجودة بحيث تتضمن الرعاية

العظام ،اللحوم  ،االسماك ،

البيطرية والتناسل الخاص بحيوانات المزرعة وذلك

مواد عريبة مثل  :بذور

للتحكم فى الطفيليات .

الفاكھة

 التجميد)°١٨-م( ،التسخين)°٧٦م(  ،التخفيف  ،التمليح.

سيقان النباتات  ،قشر

 مراقبة مصادر التلوث من البيئة والمواد الخام .

المكسرات ،الزجاج  ،الخشب  التحكم فى وحود الحشرات.
 ،المعادن البالستيك

 صيانة المبانى)الشقوق فى االسقف  ،المياه الجوفية(

الحشرات

 التسلسل المنطقى لعمليات التصنيع بما يتضمنه ذلك من
مواضع االھمية:
 عزل العمال  ،المالبس  ،المعدات  ،الھواء  ،صاالت
التصنيع.
 كيفية صرف المخلفات والتخلص من الفضالت.
 المواد الخام:
 مدى مالئمة المادة الخام لنمو الكائن الحى .
 المراقبة لدى موردى المواد الخام.
 الفحص.
 المعاملة الحرارية  ،خالل التصنيع والكافية للتخلص من
الميكروب.
 العالقة المشتركة ما بين المعاملة الحرارية والحموضة او
مستوى السكر وذلك فى حالة المنتجات ذات الحموضة
العالية.
 فى حالة المنتجات التى يتم تخزينھا تحت التبريد قد
تستخدم معاملة حرارية اقل من المعاملة القاتلة ،ويجب ان
يتم ذلك بواسطة عوامل محددة والتى تمنع نمو
الميكروبات المحبة للبروده.

الفيروسات التى تنمو فى
االغذية مثل:
sA,Sr5V

Hepa

 التحكم فى درجة الحرارة وذلك لمنع وصول الميكروب
الى مستوى الخطر.
 مراقبة المحتوى من العوامل الھامة مثل  ، PHالحموضة
 ،النشاط المائى ،الملح،السكر ،التجفيف  ،االحماض
العضوية ،المواد الحافظة الكيماوية.

الطفيليات

البكتريا المتجرثمة مثل:
Cl.botulinum
Cl.perfrengens
B.subtilts
B.cereus

B.lichenifermis

المصادر المحتملة للمخاطر الميكروبيواوجية:

تتعرض معظم االغذية لواحد او اكثر من المخاطر البيولوجية اثناء عملية التصنيع ،اما
المواد الخام  ،اواثناء مراحل التصنيع نفسھا ،من الوسط المحيط بعملية التصنيع  .وتاتى
المخاطر البيولوجية من الكائنات من الكائنات الحية الدقيقة ومن الحشرات والقوارض.
المصادر للمخاطر الطبيعية والكيمائية
يمكن ان يحدث التلوث الكيميائى لالغذية فى اى مرحلة من انتاجھا وبداية من الحصول على
المواد الخام وحتى المستھلك المنتج النھائى ،وتاثير التلوث الكيميائى على المستھلك يمكن ان
يستمر لفترات طويلة )مزمن( مثل الكيماويات المسرطنة او التراكمية )زئبق( والذى يتراكم فى
حسم االنسان لعدة سنين ،وتاتى المصادر المحتملة للمخاطر الكيمائية من المقاومة البيولوجية او
من المادة الغذائية نفسھا .
والمخاطر الطبيعية مثل المخاطر الكيماوية والبيولوجية يمكن ان تصل للمنتجات الغذائية فى اى
مرحلة من مراحل االنتاج .
وعموما فانه فى مجال امن وسالمة االغذية وعند اجراء تحليل المخاطر يجب ان نقسم االغذية حسب
شدة خطورتھا )االغذية شديدة او متوسطة او منخفضة الخطورة (
 .١منتجات شديدة الخطورة:
 المنتجات الطازجة المحتويه على السمك او البيض او الخضروات او حبوب او
منتجات االلبان.
 اللحوم الطازجة واالسماك ومنتجات االلبان
 اغذية االطفال
 .٢منتجات متوسطة الخطورة:
 المنتجات المجففة او المجمدة المحتوية على سمك او لحم او بيض او خضروات او حبوب
او عناصر لبنية.
 السندوتشات وفطائر اللحوم المعدة لالستھالك السريع.

 المنتجات المعتمدة على الدھون ) شيكوالتة  ،سمن نباتى  ،المايونيز ،الحلويات (

 .٣منتجات محدودة الخطورة:
 المنتجات الحامضية مثل الفاكھة والمركزات وعصائر الفواكة والمشروبات الحامضية.
 الخضروات غير المطھية
 المربى والمرمالد
 منتجات السكر والحلوى
 الزيوت والدھون

االساس الثانى:
تحديد نقاط التحكم الحرجة:
بعد تحديد المخاطر فى النظام تصبح الخطوة الثانية تحديد اين تقع تلك المخاطر وھى النقاط التى
يطلق عليھا نقاط حرجة والتى سبق تعريفھا بانھا خطوة يتم وضعھا تحت رقابة محكمة وتعتبر
ضرورية لتجنب او ازالة المخاطر التى تھدد سالمة الغذاء او التقليل منھا الى المستوى المقبول
وتحديد نقاط التحكم الحرجة ھى عصب نظام الھاسب وتحتاج الى خبرة ومجھود كبير لتحديدھا.
وباختصار فان النقطة الحرجة ھى اى خطوة يحدث فيھا تلوث بيولوجى او كيميائى او طبيعى يراد
التحكم فيه.
ومھمة فريق الھايب ھى ان يقوم معتمدا على تحليل االخطار بتحديد نقط التحكم لكل خطر وذلك
باالستعانة بما يسمى بسجل طرق التحكم فى االخطار.
الفرق بين نقاط التحكم ) (cpونقاط التحكم الحرجة)(cpp

 :Cpھى نقطة او مرحلة او خطوة فى عملية االنتاج يجب مراقبتھا والتفتيش عليھا من حين الخر
لضمان صالحيتھا وھذة النقطة فى حالة عدم مراقبتھا ووضعھا تحت السيطرة ممكن ى الى عدم
مطابقة المنتج للمواصفات )الجودة( ولكنھا ال تؤدى الى اخطار تكونضارة بالصحة  .مثال على ذلك
...لون المنتج  ،،،،نسبة السكر .نسبة الملح.
نسبة الفاكھة  .نسبة المياه ...الخ لذلك تسمى احيانا نقطة مراقبة جودة .

 :Ccpفيتم تقسيمھا الى :
 :Ccp1احتمال نشوء الخطر على صحة المستھلك قائم ولكن بطرق التحكم واتخاذ الالزم يمكن
القضاء عليه نھائيا .مثال التعقيم اذا تم صحيحا.
 :Ccp2احتمال نشوء الخطر على صحة المستھلك قائم ولكن ال يمكن القضاء علية نھائيا مثل
فحص اللبن الخام عند االستالم.
طريقة تحديد النقاط الحرجة:
ھناك عدة وسائل العتبار خطوة ما نقطة حرجه  .احد ھذه الطرق ھى مقارنة نتائح تحليل
المخاطر على النقاط الحرجه شائع حدوثھا فى اى غذاء مثل المكونات الحساسه ميكروبيولوجيا
والتى يجب مراعات التأكد من تطبيق الحدود الميكروبيولوجية المعروفه عليھا مثل اللبن
المجفف المستخدم فى تحضير وجبات االفطار الجاھزه فھذا يجب التأكد من مطابقت اللبن
المجفف للموصفات الميكروبيولوجية .
وھناك طرق اسھل لتحديد نقاط التحكم الحرجه عن طريق ما يسمى بشجرة القرار والتى يمكن
عن طريقھا التعرف على نقطة التحكم الحرجة باالجابه على بعض االسئلة المحددة مثل -:

اجب عن ھذه االسئلة :

س١

ھل توجد خطوات مانعة لھذا الضرر؟

نعم

تعديل الخطوه
الصناعة او المتنج

ال

ھل التحكم فى ھذة الخطوة ضرورى لمالئمة الغذاء؟

توقف

س٢

نعم

ال

ليست ccp

ھل يمكن بالتحكم فة ھذة الخطوة منع او تقليل
الضرر الة مستوى يمكن قبوله؟

نعم

ال

س٣

ھل التلوث بھذا الضرر يحدث بمستوى مقبول او ھل
سيوزيد الى مستويات غير مقبولة ؟
نعم

س٤

ال

توقف

ليست ccp

ھل تؤدى الخطوات التالية الى استبعاد الضرر او تقليله الى مستوى
يمكن قبوله؟
نعم
ليست ccp

ال
توقف

ccp

االساس الثالث
وضع الحدود الحرجة لمنع الخطر
ف ى النقطت ين الس ابقتين م ن اساس يات الھاس ب قمن ا بتحدي د مص ادر الخط ر المختلف ة وتحليلھ ا
وتحديد الطرق التى تمنع حدوثھا .
ولض مان من ع الخط ر ف أن لك ل نقط ة تحك م حرج ه اج راء تحك م واح د او اكث ر يأك د من ع او
تقليل او استبعاد ھذا الخطر – كل اجراء له حد حرج او اكثر .
 تعتمد الحدود الحرجه على بعض العوامل المؤثرة فى مصدر الخطر مثل:
 .١درجه الحراره
 .٢وقت المعاملة الحرارية
 .٣الخواص الطبيعية
 .٤الرطوبة
 .٥نسبة الماء
 .٦النشاط المائى
 .٧الحموضة
 .٨تركيز الماء
 .٩نسبه الكلور
 .١٠اللزوجة
 .١١المواد الحافظة والخواص الحسية مثل )النكھة – المظھر(

لكل نقطة تحكم حرجة يوجد على االقل معيار واحد لضمان سالمة الغذاء .
مثال الحد ھذة المعايير ھو وقت القتل النوعى لعملية التعقيم لخفض عدد السالمونيال .
كيفية تحديد الحد الحرج -:
لكى يتم تحديد الحد الحرج يجب اوال ان نجيب على السؤال التالى
س :م ا ھ ى العوام ل الحرج ة المتعلق ه بھ ذه النقط ه )درج ة الح راره – الحموض ه –
الضغط – نسبه المواد الغريبة ........الخ (؟
وبعد ان نحدد العوامل الحرجه لكل ) (CCPيجب ان نجيب على السؤال التالى:
س :عن د اى ح د او مس توى او قيم ة تك ون ھ ذه العوام ل الحرج ه مص در خط ر او تتح ول
الى خطر او تسبب ان المنتج النھائى ال يطابق الموصفات المقبولة ؟

مثال - :
درج ة الح رارة المطلوب ة واالنح راف المس موح ب ه ال ى اس فل وك ذلك االنح رف ال ى
اعلى او اسفل الذى يلزم التدخل السريع اليقافه
امثله للحدود الحرجه لبعض مصادر الخطر عند نقاط التحكم الحرجه-:

الخطر
بكتري
)بيولوجية(

ا ممرض

نقطة المراقبة الحرجة
ة البسطرة

الحدود الحرجة
عن د درج ه )°١٦١ف(
لم دة ) (١٥ثاني ة لل تخلص
م ن البكتري ا الممرض ة ف ى

اللبن .
جراثيم بكتريا )بيولوجية(

فرن التجفيف

درج ة ح راره الف رن
°٢٠٠ف ولم
دقيق

ةت

ده) (١٢٠
دفق الھ

واء

ق دم/٣دقيق ة س مك المن تج)
 .٥بوض

ة ()للحص

ول

على aw ٠.٨٥
لمقاوم

ة الج

راثيم

الممرض ه ف ى االغذي ة
الجافة

ج راثيم بكتري ا ممرض ه اضافة االحماض

وق ت الغم ر  ٨س اعات

)بيولوجية(

تركي ز حم ض الخلي ك
م

 %٣.٥والحج

٥٠ج الون للتوص ل ال ى
 ٤.٦PHلل

تحكم ف

ى

الج راثيم ف ى االغذئ ة
المملحة

االساس الرابع:
تحديد اجراءات متابعة النقاط الحرجة.
يعتب ر تحدي د نظ ام المتابع ة الص حيح م ن اھ م عناص ر الھاس ب  .وھ ى عب ارة ع ن مجموع ة م ن
المالحظ ات والقياس ات الت ى ت تم بص فة دوري ة عل ى نقاط التحكم الحرج ة ووض عھا تح ت

المراقب ة لتحقي ق الھ دف وھ و االلت زام بالح دود الحرج ة ) (clsف ى نط اق التجاوزالمس موح ب ه
لكل مقياس.
ويج ب ان تك ون اج راءات المتابع ة ق ادرة عل ى اكتش اف اى فق د ف ى الس يطرة عل ى النظ ام عن د
اي نقط ة تحك م حرج ة وف ى الوق ت الٮمناس ب وذل ك م ن اج ل عم ل االج راءات التص حيحية
فورا العادة السيطرة على العملية التصنيعية قبل حدوث رفض للمنتجات.

وتخدم ھذة العملية ثالثة اغراض:
 ھذة الخطوة ھامة واساسية فى ادارة سالمة الغذاء النھا تسھل سير العملية التصنيعية
 ھ ذة الخط وة تح دد ح دوث انح راف او خ روج ع ن الرقاب ة عن د نقط ة تحك م حرج ة ،
وھنا تجرى اجراءات التصحيح.
 ت ؤدى ال ى الحص ول عل ى الس جالت مكتوب ة الس تخدامھا ف ى عملي ات التاكي د او التحقي ق
من منع الضرر.
ونظم المتابعة قد تكون:
-

اما على خط االنتاج :مثل قياس الوقت/درجة الحرارة .

-

او بعيداً عن خط االنتاج :مثل قياس نسبة الملح  ،الــ ، PHالنشاط المائى ،نسبة المواد
الصلبة.

ويفضل المتابعة على خط االنتاج النھا تعطى نتيجة فورية عن االداء بينما تتطلب المتابعة البعيدة عن
خط االنتاج وقتا طويال قبل معرفة نتائج التحليل واالجراء التصحيحى الذى يمكن اتخاذه.

من سيقوم بالمتابعة؟
يجب ان يحدد فريق الھاسب وظيفة ودور الشخص او االشخاص الذين يقومون بالمتابعة –
ويجب ات تتوافر فيه بعض الصفات مثل المامه بالمعلومات الكافية والسلطة على اتخاذ
االجراءات التصحيحية اذا تم تجاوز حدود التفاوت.

ان الفرد المكلف بمراقبة نقطة انحراف بعينھا سواء كان يستخدم اداه او يقوم بمقياسات او
يراقب نظام تسجيل مستمر يجب ان :
 يكون مدربا على تقنيات مراقبة الرقابة الحرجة.
 يعلم اھمية تقنيات المراقبة.
 له اتصال مباشر بالنشاط الرقابى.
 يقدم تقريرا دقيقا عن كل نشاط رقابى.
 يقدم تقريرا سريعا عن االنحراف عن نقاط المراقبة الحرجة حتى يمكن تصحيحة.
 كما يجب ان توقع كل الوثائق والسجالت الخاصة بالمتابعة من ھذا الشخص.

متى تتم المتابعة؟
اذا لم تكن المتابعة مستمرة فانه يجب تحديد البرامج الزمنى للقياسات بحيث يكون كافيا لضمان
المتابعة الفعالة لنقطة التحكم الحرجة.

كيف يتابعون؟
مما سبق يتضح اھمية متابعة كل نقطة  ccpابتداء من مكان انتاج المادة الخام الى ان يصل
المنتج الى المستھلك بانه يجب ان يحدد لھا:
 انسب واكفا نظام متابعة
 معدالت المتابعة والسجالت عليھا مقبولة او غير مقبولة.
 التصرف الذى يتم فى حالة خروجھا عن السيطرة او ان السيطرة عليھا غير مرضية.

االساس الخامس

اتخاذ االجراءات التصحيحية
صمم نظام الھاسب الدارة سالمة الغذاء لتحديد المخاطر الصحية ووضع استراتيجية
لمنع او استبعاد او تقليل حدوث ھذة المخاطر.
ويجب ان تشمل االجراءات التصحيحية ما يلى:
 تقدير وتصحيح سبب االنحراف.
 تقدير درجة االنحراف عن الوضع الطبيعى.
 تسجيل االجراءات التصحيحية التى اتخذت لكل نقطة تحكم حرجة وتدخل ضمن
خطة الھاسب.
االشخاص المسئولون عن عملية التصنيع واالنتاج وخطة الھاسب ھم الذيت يتحملون
المسئولين عن االجراءات التصحيحية.
اى ان اى انحراف عن الحدود الحرجة يؤدى الى حدوث ضرر او احتمال حدوث ضرر
للمستھلك لذلك فان خطوات تصحيح مناسبة يجب ان تكون موضوعة ومعروفة التخاذھا
لمنع ھذا الضرر ويجب ان تتم عملية او عمليات التصحيح بالسرعة المطلوبة.
ما ھو التصرف المناسب فى حالة حدوث انحراف عن الحدود الموضوعية؟
فى حالة حدوث خروج عن الحد الحرج فھناك احتمال للتجاوز عن سالمة الغذاء ولذلك
يجب اتخاذ ما يلى:
 فى حالة الضررورة يتم وقف االنتاج.
 كل المنتجات المشكوك فى امرھا يجب ان تمنع من الخروج وتخزن وقتا لحين
بحث االمر.
 سرعة التصرف وحل المشكلة حتى يسير االنتاج مرة اخرى.

 السبب الرئيسى للخطا يجب ان يحدد بدقة وبتفصيل ويجب ان يتم تعديله
واصالحه حتى ال تحدث انحرافات اخرى.
 المنتجات التى تم منعھا من البيع يتم فحصھا.
 كتابة الخطا تفصيال وتسجيله وتسجيل اسبابه وكذلك الوسائل التى اتخذت
الصالحه.
 اذا كان ضروريا يتم تعديل خطة الھاسب وتطويرھا وتحسينھا.
وفور عزل المنتج لتفادى المشكالت التى قد تخاطر بسالمة المنتجات  ،يكون للمصنع عدة
خيارات من بينھا:
 المراجعة التفصيلية للسجالت التى قد تدل على سالمة المنتج وامكانية توزيعه.
 اجراء سلسلة من االختبارات على المننتج المشتبه فيه تخصص للتاكد من ان المنتج يتميز
باعلى درجات السالمة.
 االستناد على نوع المنتج وعملية التصنيع ،وقد يكون ھناك خيار العادة تصنيع المنتج
المشتبه فيه.
 يمكن التخلص نھائيا من المنتج المشتبه فيه.
ان المصنعين دائما ما يختارون الخيار االخر الذى يوضح ان تكاليف االختبار والتحليل بال
جدوى  ،وبالطبع اذا كشف االختبارات ان المنتج غير امن فانه ينبغى ان يتم التخلص منه على
الحال .ومھما كان الخيار  ،يجب ان يتم اعداد السجالت بحيث تشمل كل ما يتعلق باوجخ الحيود
السابقة وكيف تمت معالجتھا.
ھناك بعض االخطاء التى لوحظ وجودھا عند تطبيق نظام المتابعة لنظام الھاسب وھو ان بعض
المسؤلين او العاملين المكلفين بالمراقبة يقومون بمقارنة النتائج التى يحصلون عليھا اليوم بنتائج
االمس ويتم اھمال النظر الى النتائج التى يجب ان تكون وھذا خطير جدا فى عملية المراقبة

حيث انه من الممكن ان يكون قرارات االجھزة بھا اتجاه اعلى او اسفل ويستمر ھذا االتجاه
التدريجى حيث يتخطى مرحلة الخطر او حدود الخطر دون اتخاذ اى قرار مناسب.
ويجب ان تحتوى سجالت الھاسب ايضا على :
 السجالت الحقيقية اثناء عملية االنتاج.
 التسجيل يتم بنظام متفق عليه عليه مثل الرقم الكودى ،االنحراف الذى حدث  ،سبب
االنحراف.
 اقترحات الجھات المسؤلة.
 القرارات النھائية التى تم اتخاذھا وطريقة تعديل الخطأ.
 العدد المضبوط للوحدات المنتجه تحت حالة االنحراف.
 التعليق كتابة عن الحدث وعن معالجة ھذة الـ.ccp
مما سبق يتضح ان اتخاذ االجراءات التصحيحية التى تتم فى حالة حيود المنتج عن الحدود
الحرجة مما يسمح بالكشف عن اوجه الحيود فى الوقت المناسب ھو اجراء يؤدى الى خفض
التكاليف وتقليل اھدار الوقت وھو المبدا الذى يمكن ان يحوله المحاسبون الى دوالرات باضافة
الى ان ذلك سوف يؤدى فى اخر االمر الى االطمئنان على انه لم يتم االفراج عن منتج وتوزيعه
اال بعد التاكد من انه خالى من المخاطر الصحية.
االساس السادس
التحقق من منع منع الخطر
تعرف عملية التحقق او التاكد بانھا االنشطة )بخالف المتابعة( والتى تقرر صالحية خطة
الھاسب وان النظام يعمل طبقا للخطة الموضوعة وقد اشارت االكاديمية القومية للعلوم بامريكا
عام  ١٩٨٥بان لب نظام الھاسب يتركز فى التحديد المناسب للخطر  ،ولنقاط التحكم الحرجة-
وللحدود الحرجة وطريقة التحقق المناسبة.

ومن المعروف انه من اھم اغراض التحقق ھو التاكد من ان نظام الھاسب يعمل طبقا للخطة
الموضوعة .
ويقوم فريق الھاسب بوضع النظم التى يمكن بھا التاكد ان او التحقق من ان اجراءات الھاسب
تعمل بطريقة صحيحة ويشمل ذلك التحقق من النقطتين التاليتين:
 ھل اجراءات الھاسب المطبقة ما زالت مناسبة للمخاطر التى تھدد سالمة المنتج او
العملية التصنيعية؟ اى ھل خطة الھاسب تعمل على النحو جيد؟
 ھل طرق المتابعة التى تجرى واالجراءات التصحيحية ما زالت تطبق بطريقة صحيحة
وتساعد على التاكد بانه يتم الحفاظ على سالمة الغذاء؟
وتشمل المعلومات اللزمة لتقييم خطة الھاسب ما يلى:
 دراسات عملية ونصائح الخبراء.
 مالحظات وقياسات وتقييم العمل على خطة االنتاج.
وتتم عملية التحقيق بواسطة اشخاص من داخل الشركة – وخبراء من ھيئات قانونية – ھؤالء
االشخاص يجب ان يكونوا خبراء فنيين.
وفيما يلى قائمة اسئلة يمكن االستعانة بھا الجراء التحقيق:
 .١من ھو رئيس فريق الھاسب؟
 .٢من المسئول عن خطة الھاسب؟
 .٣ھل يوجد اسم تخطيطى لمسار كل عملية تصنيعية؟
 .٤ھل اجھزة المصنع موضوعة بترتيب منظم وبسيط؟
 .٥ھل توجد خطة ھاسب لكل عملية تصنيعية؟

 .٦ھل طريقة وضع االجھزة ومسار التصنيع وحركة العاملين تؤدى الى تقليل التلوث
العرضى؟
 .٧من كان مسؤول عن تحديد مصادر الخطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة؟
 .٨ھل ھذا الشخص مؤھل كخبير فى تحليل مصادر الخطر؟
 .٩ھل استخدمت الخطة العمة للھاسب كاساس لخطة ھاسب المصنع؟
 .١٠اذا كان كذلك فما ھى الخطة المتبعة؟
 .١١ھل تم تحديد حدود حرجة لكل نقطة حرجة فى كل خطة للھاسب؟
 .١٢من الذى حدد الحدود الحرجة؟
 .١٣ما ھو المنطق الذى استخدام فى وضع ھذة الحدود؟
 .١٤من الذى يعتمد اى تغيير فى نقاط التحكم الحرجة – وھل يتم تسجيل التغيير؟
 .١٥اختار اى خطة ھاسب وطبقھا على خط مسار التصنيع ھل تتفق؟
 .١٦من الذى يتابع نقاط التحكم الحرجة؟
 .١٧ھل يفھمون دورھم فى خطة الھاسب؟
 .١٨ھل تمت المتابعة طبقا لما ھو مدون بالخطة؟
 .١٩ھل تم تسجيل النتائج؟
.٢٠من الذى يقوم بالتحقيق من ان نقاط التحكم الحرجة يتم متابعتھا بطريقة صحيحة؟
 .٢١ھل يعرف مشغلى االنتاج الحدود الحرجة ومتى يحدد انحراف عنھا؟

 .٢٢ھل يعرف مشغلى االنتاج كيف يضبطون العملية التصنيعية لمنع اى انحراف وھل
يتم ذلك اوتوماتيكيا؟
 .٢٣ما الذى يحدث عندما يحدث انحراف عن الحدود الحرجة؟
 .٢٤ھل توجد خطة معدة للتعالم مع االنحراف عن الحدود الحرجة؟
 .٢٥كيف تبلغ االدارة عن حدوث انحراف عن الحدود الحرجة؟
 .٢٦ھل يتم تسجيل االجراءات التصحيحية؟
.٢٧ھل يوجد سجل مركزى لكل االنحرافات عن الحدود الحرجة التى تحدث بالمصنع؟
.٢٨من المسئول عن اتخاذ قرار االجراءات التصحيحية؟
.٢٩اين تحفظ سجالت خطة الھاسب؟
 .٣٠ھل ھذة السجالت متاحة لعمليات التحقق؟
 .٣١ھل تناسب ھذة السجالت نقاط التحكم الحرجة الموجودة؟
 .٣٢اين تحفظ ھذة السجالت والى مدة؟
 .٣٣من المسئول عن المحافظة على السجالت؟
 .٣٤ھل يتم التحقق من كفاءة خطة الھاسب باى اختبارات طبيعية او كيميائية او
ميكروبيولوجية؟
 .٣٥من الذى جمع ويترجم النتائج من االختبارات التى تجرى للتحقيق؟
.٣٦من الذى يستقبل نتائج االختبارات؟
 .٣٧ھل يوجد بامصنع احد االشخاص الذين حضروا دورة تدريببة ى الھاسب؟

 .٣٨بناءا على مراجعتك  ..ھل خطة الھاسب كاملة ..دقيقة وتتبع طريقة صحيحة؟
 .٣٨ھل لديك ايه توصيات للتصحيح او التحسين؟
متى يجب تنفيذ ھذه الخطوة؟
يتم تنفيذ ھذة الخطوة فى االوقات التالية:


اجراء روتينى او مفاجئ للتاكد من كل  ccpتحت المراقبة.

 عندما يكون ھناك ظروف طارئة بشان سالمة المنتج .
 عندما يكون ھناك دليل على ان الغذاء يسبب امراض غذاء.
 للتاكد من ان تعديل خطة الھاسب تمت بطريقة صحيحة.
كيف يمكن التحقق من صالحية النظام؟
يمكن بذلك االضطالع بعملية التحقق عن طريق وكالة او ھيئة خارجية وعلى سبيل المثال فانه فى
الواليات المتحدة االمريكية يقوم مفتشو ادارة االغذيه والعقاقير بالتحقق من ان االنظمه تسير بشكل
صحيح.
وييمكن كذلك للشركات التى تقوم بتاخير اطراف اخرى بمراجعة خطة الھسب الخاصة بھم ولتحقق
ايضا من انھا تعمل حسبما ھو مقرر لھا  .وقد يكون ذلك ھو الميزة الوحيد بالعمل مع شركة تمنع
شھادة وذلك بتضمن ما يلى:
 عمليلت المراجعة التى يمكن توضيحھا بالتفصيل او بطريقة روتينية.
 المرور داخل المصنع ومالحظة العمليات التشغيلية للتاكد من انھا تعمل كما ينبغى.
 مراجعة الدفاتر والسجالت.
 ادارة الدفاتر والسجالت.
 تتبع ما يرد من المنتجات ) المرتجعات(.
 اخذ العينات واختبارھا.
 عمليات التدقيق والمراجعة الخاصة للموردين.

 .١عملية المراجعة.
تھدف ھذة العملية الى كشف نقاط الضعف فى البرنامج وينبغى مراجعة االنظمة بشكل دورى .
 .٢المرور داخل المصنع.
يجب ان تكون غير رسمية وتيكون القايام بھا فى اى وقت.
 .٣مراجعة الدفاتر والسجالت.
يجب ان يقوم المديرون بمراجعة كافة السجالت والتوقيع بالموافقة على كل شجل منفصل  .ويجب
ان يخطط فرق الھاسب باجتماع بصفة دورية لمراجعة السجالت والتاكد من انھا يتم حفظھا طبقا
للخطة  ،وكذلك التاكد من ان السجالت يمكن الرجوع اليھا بسرعة وسھولة.
 .٤تتبع ما يرد من المنتجات ) المرتجعات(.
يمكن ان يتم ذلك ليشمل عملية التعقب التاخلية والھدف من ھذا ھو التاكد من انه يمكن التتبع كمية
المنتجات والمكونات داخل النظام.

 .٥اخذ العينات واختبارھا.
ويوصى ان يتم اخذ العينات ليتم اختبارھا كجزء من عملية التحقق وقد تكون تلك العينات عبارة
عن منتجات نھائيه او خامات قد صدق عندھا المورد عليھابالفعل.
 .٦عمليات المراجعة الخاصة بالموردين.
قد يشعر فريق الھاسب بانه من الضرورى القيام بعمليات بمراجعة على من يقومون بالشراء
منھم وذلك بصفة دورية وبخاصة اذا كان البائع او المورد ھو الذى يقوم بتوريد البضائع
المصدق عليھا وھذة من البرامج التى ادراجھا بين انشطة التحقق الروتينية .

االساس السابع

حفظ سجالت ووثائق الھاسب
اھمية التوثيق والتسجيل :
 اثبات ان نظام الھاسب يعمل بكفاءة .
 ھى االثبات الوحيد ان الطريقة المستخدمة فى االنتاج ھى الطريقة المتفق عليه والتى
يجب ان يتم تطبيقھا .
 السجالت ھى ضمان واثبات ان الوحدة االنتاجية تنتج طبقا للقوانين الحكومية والدولية
سواء من الناحية الصحية او التركيب الكيمائى.
 عن طريقھا يمكن بكل سھولة اتخاذ القرار السليم.
 تعتبر اداة لمواجھة المشاكل التى قد تحدث.
 تعتبر اداة لتحسين المنتج والتدريب المستمر لجعل المنتج سليما.

انواع السجالت:
سجالت نقاط التحكم الحرجة(ccps) :
وھى السجالت التى بھا تحديد نقاط الـ  ccpوتحديد االخطار وطرق او الوسائل الخاصة بمنع
حدوثھا.
سجالت خاصة بالحدود الحرجة(cls):
وبھا الحدود العليا والسفلى الخاصة بالقياسات التى تتم اثناء مرحلة التصنيع
سجالت خاصة باالنحرافات عن الحدود:
عدم وصول الى الھدف يسمى ذلك انحراف كذلك عدم البقاء فى الحدود المسموح بھا بين الحد االعلى
والحد االسفل ھو انحراف .كيفية تصحيح االنحراف وسببه يجب ان يتم تسجيلھا .

سجالت خاصة بالمراجعة:
ھذة السجالت يتم فيھا تسجيل مراجعة اليوم بالكامل وتلخيص عملي االنتاج كاملة واالنحرافات التى
تحدث ويجب ان يتم ذلك يوميا او يحدد الشخص المسئول عن ذلك.
السجالت الخاصة بخطة الھاسب:
او سجل يسمى طرق اختبار ويكون شامل على اسماء ومسؤولية كل فرد منھم ووصف لھذا النظام.
سجالت نظانم المتابعة:

اى طريقة التحكم والمتابعة وطرق اصالح االخطاء والتعرف عليھا باضافة الى سجالت
التعليمات الخاصة بالعمال اثناء مرحلة االنتاج او التواجد فى عنبر االنتاج.

كفاءة تنفيذ برامج الھاسب
حتى يتسنى تنفيذ نظام الھاسب بكفاءة يجب وضع نظام ثابت يتمثل فيما يلى:
 توفير بيانات واضحة ودقيقة لجميع خطوات ومراحل االنتاج.
 تحديد المعايير الدقييقة للرقابة على جميع مراحل االنتاج مثل درجات الحرارة والزمن
الالزم لكل مرحلة.
 تطبيق الدقيق للرقابة والتفتيش على السلوكيات الصحيحة واالحتياطات الالزمة.
 عدم التوانى فى بالغ المستوى االعلى باى خطا او مخالفات.
 التاكد من مراعاه اعمال الصيانة الدورية .
 ضرورة توافر نظام جيد ومحكم لتسجيل جميع بيانات عملية االنتاج.
 عقد وتنظيم دورات ارشادية وتدريبية للعاملين بصفة دورية.
تنبيھات وملحوظات عن تطبيق الھاسب

تبين المالحظات التالية بعذ النقاط االدارية والضوابط المطلوب ان يشملھا تنفيذ برنامج
للھاسب فى مصانع االغذية.

التحضير للھاسب :
يجب ان يكون التحضير للھاسب شامل وكامل ومن اولويات اجتماعات فريق الھاسب وتشمل
ھذة التحضيرات ما يلى :
تسمية فريق الھاسب

وصف المنتج

تحديد كيفية استخدامه

عمل رسم تخطيطى لخطوات الصناعة

التاكد من صحة الخطوات

قائمة بكل مصادر الخطر – تحليل االضرار – مقاييس التحكم

تحديد الحدود الحرجة لكلCCP5

وضع نظان متابعة لكل CCP5
وضع نظام متابعة CCP5

الفعل التصحيحى

طرق التحقق

حفظ السجالت

مراجعة وتقييم نظام
تعرف عملية المراجعة بانھا عبارة عن عملية تقييم منظمة ومستقلة لمعرفة ھل انشطة الجودة والسالمة تتم
طبقا لترتيبات الخطة الموضوعة وھل ھذة الترتيبات تنفذ بكفاءة ويوجد مستويين للمراجعة وتقييم نظام
الھاسب فى مصنع االغذية:
 تقييم داخلى ) ذاتى(.
 تقييم خارجى)مستقل(.
اوال :التقييم الداخلى
بمجرد تنفيذ نظام الھاسب فى المصنع يجب على المسؤولين التاكد من ان النظام يعمل بكفاءة ويتطلب
فحوصات يومية للتاكد من ان كل معايير المتابعة يتم تنفيذھا بدقة ،وطبعا تكون تفاصيل عمليات الفحص
مدونة فى خطة الھاسب.
ثانيا :التقيم الخارجى:
ھناك اتفاق عام على ان كفاءة سير نظام الھاسب بالمصانع تتطلب تواجد نوع من التقييم الخارجى لكى يكون
التقييم موضوعا .ومن البديھى انه من حق كل من اصحاب المصانع وكذلك الھيئات الرسمية ان يتاكدون من
ان نظام الھاسب يعمل بكفاءة.وان االنشطة الموضوعة مناسبة لضمان انتاج غذاء امن.
وقد يجرى التقييم الخارجى بواسطة.

 .١الجھات الرسمية المسئولة عن التشريعات:
فبمجرد ان تقرر دولة ما التوجه نحو تطبيق الھاسب سيجد المشرفون ان صناعة االغذية قد تحولت الى
اسلوب جديد وسوف يتغير دور مراقب الصحة من طرق الفحص التى تعتمد على قوانين تقليدية الى دور
اخر ھو مقيمى او مراجعى الھاسب وسيصبح قرارھم ھو ان النظام صمم ونفذ بطريقة صحيحة وليس ان
السلعة جيدة من الناحية الصحية.
 .٢التقييم بواسطة طرق ثالث او الحصول على شھادة:
ويكون دور ھذا الطرف تقرير عما اذا كانت تشريعات سالمة االغذية مطبقة ام ال .وتحصل الشركة على
شھادة بان النظام يطبق بطريقة صحيحة.
كيفية قيام المراجع بتقييم نظام الھاسب:
اوال  :المقابلة الشخصية:
يقوم المراجع بزيارة المصنع الجراء بعض المقابالت الشخصية لتعريف نفسه والتعرف على رئيس
واعضاء فريق الھاسب ومعرفة المنتج او المنتجات التى سيتم مراجعة تنفيذ نظام الھاسب عليه.
ثانيا  :مراجعة تحليل مصادر الخطر:
تعتبر ھذة الخطوة ھة االساسية فى نظام الھاسب وللحصول على خطةفعالة لمنع مخاطر سالمة الغذاء فانه
من الضرورى تحديد جميع انواع المخاطر وطرق قياسھا للتحكم فيھا.

كيف يقوم المراجع بتحليل مصادر الخطر:
للقيام بذلك يجب ان يضع المراجع فى االعتبار ما يلى:
 معرفة طريقة استخدام المنتج
 طريقة توزيع وتخزين المنتج
 مراقبة عملية التصنيع

كما يجب عليه ان يسال بعض االسئلة عن ادارة المصنع والعمال واول شئ يجب ان يفعله ھو
المرور على اجھزة التصنيع بدءا من استالم المادة الخام حتى شحن المنتج النھائى ثم يقوم بوضع
ما يلى:
 كتابة خط مسار تصنيع المنتج فى رسم تخطيطى
 وصف طريقة التصنيع فٮكل خطوة من خط المسار
 مالحظة عملية التصنيع وتوجيه بعض االسئلة الى نفسه مثل:

اسئلة يوجھھا المراجع الى نفسه:
 ما ھى المدة التى يستغرقھا المنتج فى كل خطوة؟ درجات حرارة الغذاء يحجز عليھا المنتج فى كل خطوة. ھل توجد اجھزة تسبب وصول بعض شظايا المعادن الى المنتج؟ ھل تستخدم مواد مضافة لالغذية؟ كيف تصل المواد الخام الى المصنع وكيف تخزن؟ ما دور االدوات الموجودة لقياس التحكم فى عملية التصنيع؟اسئلة توجه الى ادارة المصنع والموظفين:
 من اين تاتيك ھذة المواد؟ ما ھى االختبارات التى تجرى على المواد الخام عند االستالم؟ ما ھة المعلومات التى تمدك بھا المورد عن المواد الخام؟ ما ھى المدة التى يحجز عليھا المنتج تحت التبريد؟ عند اى درجة حرارة يحفظ المنتج؟ ما ھى اقصى مدة يمكن ان يحفظ عليھا المنتج؟ ما ھى اقصى مدة يمكن ان تحفظ عليھا المنتج؟ يفكر المراجع فى كل مصادر الخطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية يمكن ان يحدثفى كل مقاييس مانعة للخطر عند بعض نقاط التصنيع للحكم فى خطر ما .

 تسجيل المالحظات عن الشئون الصحية ،النواحى االقتصادية  ،وجود القاذورات ....الخ.
عند قيام المقيم بمراجعة تحليل مصادر الخطر لمصنع ما:
 يقارن بين خط التصنيع مع المواقع.يقارن بين تحليل المخاطر التى وضعھا المصنع وبين تلك التى توقعھا ويكون القرار بناء
على :
 خبرة المراجع. الخبرة المحللية والدولية. خبرة رجال الصناعة والھيئات الصناعية. خبرة رجال الصناعة يخضع الحد الحاالت االتية: نقاط تحكم حرجة اكثر من الالزم  :تاكد من تاثيرھا على سالمة الغذاء قد تكون نقاط جودة– عادية لھا تاثير اقتصاديا مما يقلل من التركيز.
 اقل من الالزم. فى اماكن )خطوات( مختلفة.ثالثا:مراجعة خطة الھاسب:
 قد تتكون خطة الھاسب من وثيقة من صفحة واحدة او مجموعة من الوثائق فعلى سبيلالمثال قد يطلب مسئولى التصميم حدود لعملية التسخين .
 ويجب ايضا ان توقع خطة الھاسب فى البداية وعند كل تعديل فيھا.رابعا :مراجعة تنفيذ خطة الھاسسب:
وتتم عملية المراجعة باحدى الطريقتين :

 المالحظة -المقابالت الشخصية

المقابالت الشخصية:
مثال يقوم المراجع بسؤال الشخص بالمتابعة :
 كيف تتابع وما ھى الظروف  ،القرارات  ،الوظائف التى تتابعه؟
 كيف تعرف تعرف ان نقطة التحكم الحرجة خارج التحكم؟
 كيف تسجل مالحظاتك ؟
 كما يسأل المختصون عن االجراءات التصحيحية ما يلى:
 ھل ھم مسئولين ايضا عن المتابعة او كيف يتم اخطارھم بقياسات المتابعة؟
 كيف يضمنون عدم دخول المنتجات الضاررة الى المستھلك؟
 كيف يتم التسجيل ؟
خامسا :مراجعة السجالت:
توجد ثالث انواع من السجالت ھما:
 سجالت المتابعة.
 سجالت االجراءات التصحيحية .
 سجالت التحقق.
أ -سجالت المتابعة.
يجب ان تصمم سجالت المتابعة بحيث يتم التاكد من ان :
 المتابعة تتم كما ھو محدد لھا
 ان الحدود الحرجة تتم متابعتھا بحيث ال يتم تجاوزھا .

 اتخاذ االجراءات التصحيحية ان الضرر.
ويجب ان يسجل فى سجالت المتابعة ما يلى:
 النتائج بدقة وليس كلمة  ، okاو تزيد او تقل.
 تسجيل تاريخ وقت المتابعة.
 توقيع المسئول على المتابعة عاى ما تم تسجيله.
 تسجيل نوع المنتج ‘ رقم الكود  ،موقع االنتاج  ،اسم مدير االنتاج المسئول.
ب -االجراءات التصحيحية:
 يجب ان تسجل االجراءات التصحيحية للتاكد من اجرائيھا عند كل انحراف عن الحدود
الحرجة وتوثيق ذلك.
 تسجيل اتخاذ االجراء التصحيحى .
 تسجيل توقيع المسئول عن االجراء التصحيحى.
تزيف السجالت:
توجد حاالت لتزييف تسجيل نتائج الھاسب مثل :
 تزييف تسجيل فترات المتابعة بان تجد فى السجالت ان المتابعة تمت الساعة ،٧.٣٠ ، ٧.٠٠
 ،٨.٣٠ ، ٨.٠٠فھذا غير منطقى الن معنى ذلك تعطيل العمل.
 ثبات درجات الحرارة المسجلة عند رقم ثابت مثال °١٠م دون تذبذب – او ثبات تسجيل
االوزان عند رقم ثابت لفترة طويلة النه ال بد او توجد تذبذبات طبيعية .
 تسجيل البيانات فى المكاتب وتزييف ارقامھا بحيث تكون عادية ويمكن معرفة ذلك من تغيير
لون الحبر او الخط المدون به النتائج.
 عدم مطابقة فترات المتابعة مع فترات التصنع الحقيقية .

مثال تطبيقى لتنفيذ الھاسب
انتاج عصير تفاح خالى من السموم الفطرية
ھناك حوالى  ٣٠٠نوع من السموم الفطرية اال ان المنتشر منھا قليل نسبيا واشھرھا
االفالتوكسين ‘ االكراتوكسين  ،الزيراليون  ،الباتيولين.
وتعتبر مواد العلف مثل الذرة وكسب الفول السودانى وكسب بذرة القطن وكسب جنين
النخيل ،وكسب الكوبرا من اكثر المواد تعرضا للسموم الفطرية .اما اكثر المواد الغذائية
تعرضا لھا فھى التين المجفف والفواكه المجففة عموما والمكسرات والحبوب الغذائية.
وتوجد مخاطرة من تواجد السم الفطرى باتيولين فى عصير التفاح اذا زادت الكمية عن
 %٥٠ميكروجرام/كجم .
وقد اشارت احدى الدرسات ان  %٢٨من حاالت التسمم التى حدثت فى البرازيل كان
السبب فيھا عصير التفاح المحتوي علي كميه من الباتيولين اعي من الحد الحرج وفي ھذا
المثال نموذج لكيفية تطبيق مبادئ واساسيات الھاسب علي انتاج التفاح من المزرعه حتي
المستھلك وقبل البدء فى تنفيذ برنامج الھاسب يجب الرجوع الى النتائج العلمية المنشورة
فى ھذا الشئن كما قد يقوم فريق الھاسب بعمل دراسة سريعة مثل دراسة العوامل المؤثرة
على تواجد السم الفطرى حسب موسم الزراعة ،سنة االنتاج ،مصادر التلوث قبل الحصاد
وبعده وتاثير العوامل المناخية وظروف التداول وغيرھا .كما يجب االھتمام بـال)(GAP
 (GSP) ، (GHP) ،كبرامج مھددة بالھاسب والتاكد من تنفيذھا حيث تتم مراجع عملية
الرى ،مقاومة الحشرات  ،وامكانية استخدام سالالت من اشجار التفاح مقاومة للفطريات
 ،االھتمام بعملية التخزين.
وتتم خطوات تنفيذ الھاسب كما يلى :

 .١تشكيل فريق الھاسب

يشكل فريق الھاسب من مجموعة من االشخاص من بينھم خبير استشارى بالھاسب
واخصائى سموم واخصائى توكيد الجودة بالمصنع وھو مھندس انتاج واحد فالح المزرعة
ومھندس زراعى باالضافة سكرتارية عالمية كما قد يستشار احد مسئولى جھاز الرقابة على
االغذية عند الضرورة .

 .٢وصف المنتج ومن ھم مستخدميه:
وصف المنتج :
عصير تفاح تركيز  ١٣بركس مضاف اليه سكر ومادة حافظة وماء ثم تصفيته باستخدام
مرشح  ٥ميكرون واجراء عملية البسترة على  ٩٠س لمدة لمدة دقيقتين.
طريقة التخزين:
يخزن العصير فى خزان مبرد لحين التصنيع ويكون العصير على درجة حرارة الغرفة اثناء
التصنيع  .تحفظ العلب مبردة لحين االستھالك.
مدة الصالحية :
ستة شھور على درجة حرارة الغرفة يحفظ مبرداً ويستھلك خالل اربعة ايام بعد فتح العلبة.
طرية االستخدام :يستھلك مباشرا بدون معاملة حرارية .
التعبئة:
زجاجات او عبوات من الورق المقوى )تترباق(
المواصفات :
نسبة الحموضة ھامة الظھار الطعم  .يجب ان يكون مكابقا للمواصفات القانونية وحاصة
المواصفات الميكرو بيولوجية ونسبة السموم .
العمالء والمستھلكون:

مناسب لجميع الفئات  .ينتج لالستھالك المحلى والتصدير .
 .٣رسم خريطة مسار التصنيع ومراجعتھا :
ويكون الرسم التخطيطى كما يلى:
الزراعة
GAP
جمع الثمار CCP1

تخزين الثمار فى المزرعة

التخزين والتوزيع

GAP ‐ GSP

GMP

النقل

التعبئة

GAP ‐ GSP

GMP

االستالم فى الٮمصنع
GMP

البسرة
CCP6

الفرز

االستالم فى الٮمصنع

CCP2

GMP

الغسيل

الترشيح

CCP3

CCP5

التخزين فى المصنع

استخالص العصير

:CCP4
تحليل مصادر الخطر

GMP

أ -تحديد مصادر الخطر:
يعتبر الباتيولين ھو السم الفطرى الوحيد المحتمل وجوده في عصير التفاح  ،فقد يحتوى
العصير علي ميكرون /كجم.

ب -تحديد الخطوات المحتمل ان تكون مصدر للتلوث:
تؤخذ فى االعتبار جميع الخطوات فى سلسلة انتاج العصير بدءا من االنتاج االول )فى
المزرعة( وحتى توزيع العصير فى العلب وطبقا للرسم فان خطوة الزراعة فى الحقل )رقم (١
وخطوة تخزين الثمار فى المزرعة )رقم (٣تعتبر من اھم مصادر التلوث بالباتيولين  ،كما توجد
مخاطرة اثناء نقل تزدات اذا حدث تھشم لبعض الثمار اثناء عملية النقل كما تعتبر خطوة تخزين
الثمار فى المصنع )رقم  ( ٨احد مصادر الخطر )التلوث بالباتيولين(  .وعموما يجب الوضع
فى االعتبار احتمال بالتلوث بالتاتيولين سواء للثمار او للعصير فى جميع مراحل سلسلة االنتاج
ويكون الھدف ھو تقليل التلوث الى اقل مستوى ممكن.
ج -تحديد مقاييس التحكم :
يمكن منع تلوث عصير التفاح سواء فى المزرعة اثناء جمع الثمار او بالتخزين على درحة
حرارة اقل من ١٠س وتقليل وقت التخزين فى المزرعة الى اقل ما يمكن .كما يمكن تقليل
التلوث فى المصنع عن طريق خطوة الغسيل بالرش بالماء تحت ضغط بازالة الباتيولين من
على الثمار  .كما تساعد خطوة الترشيح على ازالة السموم التى عادتا تكون ملتصقة باالجزاء
الصلبة من ثمار التفاح وكذلك تعتبر خطو البسترة )رقم  (١١من اھم الخطوات التى تؤدى الى
القضاء على جراثيم فطر  Penicillium expansumالذى ينتج الباتيولين.
 -٥تنفيذ خطة الھاسب:
يوضح الجدول التالى خطة الھاسب النتاج عصير تفاح خالى من السموم الفطرية والتى يجرى تنفيذھا
طبقا للخطوات السابق تحديدھا فى خريطة المسار .

خطوة

(

زرعة

وصف مصدر
الخطر
الفطريات
االفات

مقاييس التحكم

التحكم

تقليل تھشم الثمار
بواسطة الطيور
والحشرات

GAP

الحدود
الحرجة

المتابعة

االجراءات التصحيحية

التسجيل

ازالة الثمار المصابة

(

ع الثمار

الفطريات
الفطريات

(

بالفطر والمھشمة
-

تقليل عوامل

نسبة
CCP1

االصابة %١

GAP

تدريب

المخاطرة

زين
-

مار

المالحظة بالرؤية
-

العاملين
GSP

الفطريات

(

الفطريات

-

ل

تجنب تھشم

سجالت

-

ضبط حرارة

المزعة

التخزين

تسجيل درجة

-

فحص الثمار

حرارة

-

مراجعة المتابعة

التخزين
GAP

الثمار
-

تجنب التلوث
بالفطريات

(

مراجعة

-

االستبعاد

سجالت

التدريب.

١٠س
-

المزرعة

التخزين على
تقليل نمو

استبعاد الثمار المصابة

سجالت

الفطريات

GHP

الفحص ورفض

ستالم

التفاح الردئ الذى

مصنع

يحتوى على اكثر من

 %١٠ثمار

اختبارات الجودة

تالفة

لعينات ممثلة

رفض الشحنة

سجالت
المنع

GMP

 %١٠اصابة فطرية.

(

ازالة الثمار المصابة

رز

بالفطر

(

-

الفطريات

سيل

-

الباتيولين

-

CCP2

اقل من %١

-

ازالة الباتيولين
من على الثمار

-

ازالة االجزاء
التالفة من

CCP3

-

ازالة الثمار المصابة بالفطريات

زمن

-

تقدير زمن النقع

النقع

-

متابعة ضغط الرش

اعادة خطوة الغسيل

سجالت
المصنع

ضبط
الرش
بالماء

الثمرة بالرش
بالماء تحت
ضغط

(



الفطريات
الباتيولين

درجة

قراءة درجات الحرارة

الحرارة

وزمن التخزين بالنظام

اقل من

خزين

°١٠س

مصنع
CCP4



زمن
التخزين
اقل من
٤٨
ساعة

(

الفطريات




مراجع اجراءات

سجالت

المتابعة

المصنع

فحص الثمار

تخالص

الباتيولين

GMP

صر

(١



الفطريات
الباتيولين
CCP5

رشيح

(١

سترة

الفطريات

قتل جراثيم فطر
Penicillium
expeansum

منع انسداد

سجالت

المرشح

المصنع



تغيير المرشح



اعادة الترشيح

اعادة البسترة
CCP6

سجالت
المصنع

الخطوة االولى  :زراعة اشجار التفاح (GAP):
قد يحدث نمو لفطر البنسيليون اكسبا نسم و بالتالى التلوث بالباتيولين قبل الحصاد فى الثمار
التالفة او زائدة النضج  ،ولذلك يجب اتباع ممارسة الزراعة الجيدة لتقليل تلف الثمار بواسطة
الطيور والحشرات.
الخطوة الثانية :جمع الثمار(CCP):
مقياس التحكم فى ھذة الخطوة ھو استبعاد الثمار التالفة اثناء جمع الثمار و تحتوى الثمار التالفة على
الباتيولين بنسبة مرتفعة ) %٧٠منھا( مقارنة بالثمار الغضة.
الحد الحرج فى ھذة النقطة الحرجة ھو نسبة الثمار التالفة) المصابة بالفطر( المتبقية بعد الفرز والتى
يتم تقديرھا بالعين المجردة وھنا يعتبر فريق الھاسب ان ازالة  %٩٩من الثمار المصابة بالفطر ھو
الھدف فى ھذة الخطوة وتتم عملية المتابعة بواسطة مشرفين مدربين .اما التحقق فتم باجراء
االختبارات على عينات ممثلة من االنتاج.
الخطوة الثالثة  :تخزين الثمار فى المزرعة )(GAP
من الضرورى تطبيق ممارسة الزراعة الجيدة زممارسة التخزين الجيد لتقليل فساد الثمار وبالتالى
عدم انتاج الباتيولين اثناء التخزين .وھنا يجب تقليل مدة التخزين الى اقل ما يمكن اال فى حالة توافر
التسھيالت التبريدية الجيدة.

الخطوة الرابعة  :النقل(GAP):
ال توجد مخاطر من التلوث بالباتيولين اثناء عمليات النقل وخاصة للمسافات القصيرة اال فى حالة
تھتم الثمار لتحميل والتفريغ الذى يؤدى الى مھاجمة الفطريات لثمار التفاح وانتاج التوكسين ولذلك
تتطلب ھذة الخطوة االھتمام بالتداول الصحيح للثمار.
الخطوة الخامسة :االستالم بالمصنع(GMP) :
يجب استالم الثمار التالفة او المصابة بالفطر وتجرى اختبار االستالم وبناء عليھا ترفض دفعات
الثمار التى تحتوى على اكثر من  %١٠ثمار مصابة بالفطر.
الخطوة السادسة :الفرز بالمصنع )(CCP2
مقاييس التحكم ھنا ھو الفرز الستبعاد الثمار التالفة والمصابة ويتم ذلك بالرؤية المجرده  .ھذة النقطة
الحرجة سوف تقلل الفطريات الى الحد المقبول وتساھم بدرجة كبيرة فى انتاج عصير تفاح يحتوى
على مستوى قليل من الباتيولين.

الخطوة السابعة :الغسيل )(CCP3
مقياس التحكم ھو الغسيل برزاز ماء تحت ضغط عالى الزالة الباتيولين من الثمار .وقد اثبتت
الدرسات ان الغسيل بھذة الطريقة يزيل  %٥٠من الباتيولين الموجودة على سطح الثمار .وتتم
المتابعة بمقياس ضغط الماء وزمن الغسيل  .ويالحظ ھنا ان نسبة الباتيولين سوف تقل ولكن الجراثيم
الفطر سوف تنتشر فى الماء مما يزيد من احتمال نموھا ثانية وانتاج الباتيولين اثناء التخزين.
الخطوة الثامنة  :تخزين الثمار بالمصنع(CCP4):
ومقياس التحكم ھنا ھو منع نمو الفطريات وانتاجھا للباتيولين بالتخزين على درجة حرارة منخفضة .
واذا لم تتوافر ثالجات التبريد يقتصر وقت التخزين على اقل ما يمكن.

الحد الحرج ھو اما درجة حرارة التخزين )اقل من ١٠س ( او وقت التخزين على درجة حرارة
الغرفة ) اقل من  ٤٨ساعة ( .وتتم المتابعة بترمو مترات معايرة مزودة ومسجل مستمر لدرجة
الحرارة مع الزمن.
الخطوة التاسعة  :استخالص العصير )(GMP
تضمن ممارسة التصنيع الجيد عدم وجود الباتيولين.
الخطوة العاشرة  :الترشيح(CCP5):
مقياس التحكم ھو ازالة االجزاء الدقيقة المحتوية على الباتيولين والموجودة فى العصير الخام  .وقد
بينت االبحاث ان ھذة العملية تؤدى الى خفض معنوى ولين بعملية الترشيح .كما تؤدى عملية الترويق
بواسطة المرشحات الدوارة تحت تفريغ الى خفض  %٣٩من نسبة الباتيولين بينما يؤدى الترشيح
الفائق الى خفض .%٢٥
الحد الحرج ھنا ھو سعة ثقوب المرشح وكمية الجزيئات المتبقية من العصير بعد الترشيح  .وتتم
مراقبتھا بالفحص الميكروسكوبى لعينات عصير التفاح.
الخطوة الحادية عشر :البسترة )(CCP6
وھى تعتبر نقطة تحكم حرجة لمصادر الخطر الميكروبية وايضا تعتبر نقطة تحكم حرجة الباتيولين
الن البسترة تبيد جراثيم البنيسيليم اكسبانسم وبالتالى تمنع نمو الفطر وانتاج السم.
وتؤدى عملية البسترة الى تقليل نسبة الباتيولين بدرجة معنوية باالضافة الى ابادة جراثيم الفطريات.
الخطوة الثانية عشر  :التعبئة تحت شروط التعقيم (GMP) :
من الضرورى منع التلوث بعد البسترة بجراثيم الفطر عن طريق التعبئة الصحيحة ) . (GMPوتتم
التعبئة فى زجاجات او عبوات التتراباك .
الخطوة الثالثة عشر  :تخزين العصير وشحنه وتوزيعه (GMP) :
ال توجد فرصة تلوث بالباتيولين .

 .١١اجراءات التحقق :
تتم عملية المراجعة كل ثالث شھور وكلما دعت الضرورة.
 .١٢حفظ السجالت :
تسجيل جميع الخطوات المدرجة فى خطة الھاسب طبقا للنماذج المراقبة بالمالحق.
أوالً :المراجع العربية:














إدارة مراقبة األغذية )بدون تاريخ( .وقرارات وتعليمات الرقابة علي األغذية .وزارة الصحة
والسكان  .القاھرة .ج.م.ع.
المزيدي  ،ھاني منصور ) .(٢٠٠٢المرشد العملي لسالمة االغذية .أسس إنتاج وتجھيز وتداول
أغذية صحية أمنة .معھد الكويت لألبحاث العملية.
المعھد الدولي لعلوم الحياة ) .(٢٠٠١دليل مبسط لفھم وتطبيق نظام تحيل مصادر الخطر ونقاط
التحكم الحرجة  .الطبعة الثالث .ترجمة محمد فھمي صديق  .مراجعة أحمد عسكر  .المعھد الدولي
علوم الحياة ،القاھرة ،ج.م.ع.
المھيزع ،ابراھيم ،ومحمد مجدي البحيري ) . (١٩٩٥الشئون الصحية الغذائية .جامعة الملك سعود.
المملكة العربية السعودية.
النواوي  ،محمد ،ولطفي حمزاوي ،وممدوح القليوي ،ومجدي الشيمي ،ومراجعة د .عبد الحميد
عسكر ) .(٢٠٠٢مراقبة جودة األغذية واأللبان .مركز التعليم المفتوح .كلية الزراعة – جامعة عين
شمس القاھرة .ج.م.ع.
الھيئة العامة للرقابة علي الصادرات ) . (٢٠٠٣القانون والقرارات المنظمة لفحص ورقابة السلع
المصدرة والمستوردة .وزارة التجارة الخارجية  .القاھرة .ج.م.ع.
حمزاوي  ،لطفي فھمي ) . (٢٠٠٣نظم الجودة الحديثة في مجال التصنيع الغذائي .دار الكتب العلمية
للنشر والتوزيع  .القاھرة  .ج.م.ع.
رجب  ،محمد حسيب حافظ ) . (٢٠٠١التشريعات المتعلقة بالرقابة علي األغذية .مكتبة ا لمعارف
الحديثة .اإلسكندرية .ج.م.ع.
شحاته  ،عبده السيد ) . (١٩٩٩أمراض ناتجة عن الغذاء .المكتب األكاديمية ،القاھرة .ج.م.ع.
عبد الحميد ،عبد الحميد محمد ) . (١٩٩٨الفطريات والسموم الفطرية  .دار النشر للجامعات .
القاھرة .ج.م.ع

