
 ISO  22000و HACCPأهمية تطبيق نظام 
 

 ؟HACCPما هو نظام 

 Hazard Analysis and Critical Controlعن األحرف األولى للتعبير التالي:  HACCP تعبر كلمة

Pointes  بهدف تأمين ضمان صحية  1970طور منذ عام  ،الحرجة ونقاط التحكماألخطار  مسبباتوتعني تحليل
. يختلف هذا النظام عن أنظمة المراقبة التقليدية التي تعنى بالمنتج النهائي حيث أخذ هذا المفهوم باالعتبار ةاألغذي

التي يمر بها الغذاء أثناء تصنيعه  عمليات اإلنتاججميع مراحل تصنيع األغذية بدًء من المواد الخام ومرورًا بجميع 
تطبيق األوربي  االتحاددول رضت كل من الواليات المتحدة األمريكية، كندة و فولفوائده المتعددة  وانتهاًء بالمنتج النهائي.

 في العديد من الصناعات الغذائية. HACCPنظام 

 ضمانمدير  ،نتاجاإل من قسم مهندس ،ممثل عنهالمدير أو من قبل لجنة تشكل من  HACCPنظام  يطبق
 الحاجة يمكن أن تستفيد هذه المجموعة من مختصين من خارجها.عند  ،الجودة وعادة خبير بعلم األحياء الدقيقة ومقرر

 ؟على المستهلك األغذيةاألخطار التي يمكن أن تسببها ما هي 

بطرائق مختلفة يمكن أن يدخل في صناعتها  األغذية تحضر ،في العالمأكثر السلع استهالكًا من  األغذيةتعتبر 
وقابليتها للفساد بسرعة كونها  الكبيرة تتميز بحساسيتها الحليب، البيض،..(اللحوم، ) المواد وبعض هذهمواد أولية مختلفة 

دد من عويمكن أن ن(. Salmonella sppمثل السالمونيال ) من المواد التي تعتبر أوساط مالئمة لنمو األحياء الدقيقة
 هذه المخاطر:

 زين.خالل التخ الحبوبالسموم الناتجة عن الفطور التي يمكن أن تكون قد نمت  .1

 وتصل إلى المنتج النهائي. المواد األوليةالتي يمكن أن تكون في  والهرمونات وغيرها المبيدات .2

   والمواد المضافةالمعادن الثقيلة التي يمكن أن تأتي من مصادر مختلفة ومن ضمنها المواد األولية  .3

 الحشرات، الزجاج، الحصى... أجزاءوجود األخطار الفيزيائية )الطبيعية( في المنتج النهائي مثل  .4

وصول األحياء الدقيقة الممرضة إلى المنتتج متن ختالل المتواد األوليتة، بيئتة العمتل، العمتال، تتداول المتواد بعتد  .5
 اإلنتاج، سوء التخزين، سوء االستخدام...

مكتن ، فعلتى ستبيل المثتال ينمو األحياء الدقيقة الموجودة في المنتج بحيث تشتكل خطتر علتى صتحة المستتهل  .6
خطتتر محتمتتل فتتي العجتتين مثتتل عجينتتة المعكرونتتة المعالجتتة بدرجتتة  Staphylococcus aureusأن تستتبب 

بتصتتتميم خطتتتوط عتتتدم التقيتتتد يكتتتون الستتتبب فتتتي هتتتذا النمتتتو  ويمكتتتن أن. حتتترارة الغرفتتتة لمتتتدة طويلتتتة متتتن التتتزمن
تعبئتتتة، الخلتتتل فتتتي مواصتتتفات المنتتتتج الحرجتتتة، نستتتبة المتتتواد الحافظتتتة المضتتتافة، الخلتتتل فتتتي شتتتروط الاإلنتتتتاج، 

 الخلل في شروط اإلنتاج....، والتخزينشروط النقل 

 .تجاوز الحدود المسموح بها في المواد المضافة .7
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 االعاشتتيتحقتتق مجموعتتة متتن العمليتتات المهمتتة منهتتا التتتخل  متتن الشتتكل تستتخين فعمليتتة ال ؛عمليتتات اإلنتتتاج .8
الخارجيتتة ممتتا  وتجفيتتف الستتطوح Salmonella sppو S. aureusلألحيتتاء الدقيقتتة المستتببة لألمتتراض مثتتل 

وزمتتن بتتد متتن ضتتبط كتتل متتن درجتتة الحتترارة  ولتتذل  ال يمنتتع متتن نمتتو معظتتم األحيتتاء الدقيقتتة علتتى هتتذه الستتطوح
 لها لضمان تحقيق ضمانة المنتج صحيًا.  التعرض

اج إلتتى المستتتخدمة فتتي اإلنتتتغيتتر الغذائيتتة وصتتول العناصتتر المختلفتتة مثتتل الزيتتوت المعدنيتتة والمتتواد المختلفتتة  .9
 المواد الغذائية.

قتد تكتون غيتر مناستبة وهتي بتدورها تتستبب بالعديتد متن األخطتار  العبوات المستعملة فتي تعبئتة المنتتج النهتائي .10
 .الكيميائية والجرثومية

 يمكن أن تكون سبب في اإلساءة إلى جودة المنتج. التيالعناصر المختلفة  .11

هذه األخطار وغيرها التي يمكن التوصل إليها بعد الدراسة التفصيلية للمنشأة يمكن تجاوزها من خالل القيام 
بأن المنتج الذي يخرج  يمكن التأكدوعندها ( HACCP)إجراءات تطبيق نظام بإجراءات بسيطة نسبيًا وغير مكلفة ماديًا 

الشروط مما يعود  هإنتاج يخالف هذ ونتجنب أيلمستهل  من الشركة يحقق الشروط المطلوبة لضمان صحة وسالمة ا
 .إلى الشركةالمتعددة ئد وابالف

  ؟HACCPنظام تطبيق ميزات ما هي 

وهذه في المعامل الغذائية نجد أن هنا  تكلفة أولية لتطبيق هذا النظام  HACCPخالل تطبيق نظام من 
(، بعد عملية التأهيل للحصول على شهادة تطبيق نظام GMP)ة حللقواعد الصحي ومدى تطبيقهاتتعلق بالمنشأة  التكلفة

مرحلة تطبيق البرامج األولية في هذه المنشأة يمكن أن نالحظ أن تطبيق هذا النظام يحقق والتي تسبقها  HACCP ال
 العديد من الفوائد المادية ويمكن توضيحها في النقاط التالية:

بعد إضافة عبارة أن المنشأة تطبق بالمنتج  ثقة المستهل  ةدازيمن خالل والمنافسة في السوق زيادة المبيعات  .1
 وتوضيح هذه النقطة من خالل التعريف بالمنتج. على بطاقة البيان HACCPنظام 

تخفيض في تكلفة االختبارات التقليدية الضرورية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والشروط الصحية حيث أن  .2
يمكن  HACCPلجرثومية، الكيميائية..( مكلفة وتستهل  وقت طويل. فمن خالل تطبيق نظام هذه االختبارات )ا

حد بعيد مثل مراقبة درجة  وسهلة إلىبسيطة  واستبدلها بطرائقإلى حد بعيد  تأن نستغني عن هذه االختبارا
 وهذه االختبارات التغليف،ومواد تفح  العبوات  الحرارة، رطوبة المنتج، زمن المعالجة، رطوبة الهواء، الضغط،

 .إليها عند الحاجة ويوثقونها للعودةيقوم بها طاقم اإلنتاج خالل اإلنتاج 

)بما فيها  ،يمنع الهدر الناتج عن الحصول على منتج ال يحقق المواصفات المطلوبة لضمان صحة المستهل  .3
 والتحكم بجميعالمراقبة المستمرة للنظام  HACCP الحيث يحقق نظام  تكلفة استعادة المنتج من السوق(

الشروط التي تحقق المواصفات المطلوبة بحيث نكون متأكدين أن المنتج سيحقق المواصفات المحددة بدقة، 
التصحيحية بحيث يستمر اإلنتاج دون  ونقوم باإلجراءاتحدوث أي خلل في اإلنتاج قبل حدوثه نتوقع  ويمكن أن

 .توقف
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أي خطر على صحة  وال تشكليحسن من سمعة الشركة من خالل استمرارها بإنتاج منتجات ذات جودة ممتازة  .4
هنا  احتمال لحدوث أي خلل خالل عمليات اإلنتاج يمكن أن يسبب خروج المنتج عن  وال يوجدالمستهل  

غالق المصانعإلخفاقات نسمع عن ا وكثيرًا مامما يزيد من المتعاملين مع الشركة.  ،المواصفات المحددة  وا 
 أدى إلى حصول كوارث صحية.ما الغذائية بسبب خلل 

ألن الكثير من الدول بما فيها الدول ، يحسن فر  التصدير من خالل زيادة الثقة بالمواد الغذائية المستوردة .5
د من للسماج بإدخال العدي HACCPالعربية والدول األخرى في منطقة الشرق األوسط تشترط تطبيق نظام 

 المنتجات التياستيراد  تختارالتي تطبق هذا النظام  يضاف إلى ذل  أن الشركاتالمنتجات الغذائية إلى أسواقها. 
تسبب خطر على صحة من أي مواد  ةخالي اتلتتأكد أن هذا المنتج HACCPنظام  اإنتاجهيطبق في 
 المستهل .

 ،CAC. لهذا نجد أن العديد من المنظمات العالمية مثل والمنتجشأة يزيد من ثقة المؤسسات الحكومية بالمن .6
FDA تطبيق نظام تقترحHACCP في الصناعات الغذائية. 

أهمية  تثقيفهم إلى العاملين رفع معنوياتهذه الفوائد يمكن أن يحقق النظام فوائد أخرى للمنشأة من خالل  وبإضافة إلى
للرجوع إليها  HACCP المن سجالت  االستفادة الشروط الصحية في اإلنتاج. كما يمكن وأهمية إتباعهذا النظام 

 إحدىفي مكان ما وقد تكون نثبت من خاللها أن الشركة ليست طرفًا في حالة تسمم غذائي حدثت كوثائق يمكن أن 
التغيرات التي  هذه السجالت نحدد من خاللمنتجات الشركة من المواد التي تم تناولها خالل الحادثة كما يمكن أن 

 ... في المنشأة اإن وجدو  وتحديد المقصرين وتحديد المسؤوالت وشروط اإلنتاجعلى المواد األولية حدثت 
 ؟ISO 22000 أم HACCP نظام ينصح بماذا

ويتضمن باإلضافة إلى هذا  HACCPهو في الحقيقة نظام إدارة سالمة الغذاء مطور عن نظام  ISO 22000نظام 
أكثر فاعلية وتماس  .... ولهذا يفضل هذا النظام  HACCPالنظام مجموعة من المتطلبات التي تجعل تطبيق نظام 

  ويغني عنه. HACCPعلى نظام 
 من هي الجهات التي يمكن أن تستفيد من سالمة الغذاء؟

ويمكن في مختلف المؤسسات الغذائية يمكن أن تطبيق أنظمة سالمة األغذية  ISO 22000وفق المواصفة القياسية 
 :بما يلي اجمالها

 المنتج األولي 

  عالفاألتصنيع 

 المواد الغذائية تصنيع 

 عمليات النقل 

 عمليات التخزين 

 يةائغذات الخدمتقديم ال 

  والتغليف مواد التعبئةتصنيع 

  المنظفاتتصنيع 

  المواد المضافةتصنيع 

  العناصر المغذيةتصنيع 

 الخدمات الغذائية تقديم 

  التجهيزات الغذائيةتصنيع. 
 

 هل تطبق أنظمة سالمة الغذاء في صناعة الزيوت والمواد الدسمة؟
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بالرغم من أن المواد الدسمة تعتبر من المواد غير المالئمة لنمو األحياء الدقيقة إال أنها يمكن أن تكون من المواد التي 
تتسبب بضرر على صحة المستهل  من خالل األخطار الفيزيائية والكيميائية بشكل خا . يتم تحديد األخطار المحتملة 

صحة المستهل  بعد دراسة دقيقة ومفصلة للمنشأة )المباني، المواد األولية،  التي يمكن أن يسببها المنتج النهائي على
على صحة المستهل   المواد الدسمةسببها تيمكن تحديد بعض األخطار الكيميائية التي يمكن أن و العمليات المختلفة ...( 

 ويمكن إجمالها بالنقاط التالية:

a.  خالل التخزين.الزيتية بذور الالسموم الناتجة عن الفطور التي يمكن أن تكون قد نمت على 

b.  وتصل إلى المنتج النهائي.زيتية بذور الالالمبيدات التي يمكن أن تكون في 

c. .الجسيبول الموجود في بذور القطن والذي يتم التخل  منه خالل مراحل إنتاج الزيت 

d. ختتالل علميتتة اإلنتتتاج إلتتى الزيتتت ألستتباب مختلفتتة تتعلتتق بعتتدم اتبتتاع إجتتراءات  وصتتول المتتواد الستتامة المختلفتتة
 صحيحة )زيوت التشحيم، المبيدات، اآلفات، .....(.

e. .المعادن الثقيلة التي يمكن أن تأتي من مصادر مختلفة ومن ضمنها المواد األولية والمساعدة 

f. .العبوات المستعملة في تعبئة المنتج النهائي 

g.  د المسموح بها في المواد المضافة.تجاوز الحدو 

h. .انتقال بعض األحياء الدقيقة الممرضة وخاصة في قسم التعبئة 

i. .العناصر المختلفة التي يمكن أن تكون سبب في اإلساءة إلى جودة المنتج 

م التي يمكن التوصل إليها بعد الدراسة التفصيلية للمنشأة يمكن تجاوزها من خالل القياو هذه األخطار وغيرها 
أن المنتج الذي يخرج وعندها يمكن ضمان ( HACCPبإجراءات بسيطة نسبيًا وغير مكلفة ماديًا )إجراءات تطبيق نظام 

من الشركة يحقق الشروط المطلوبة لضمان صحة وسالمة المستهل  ونتجنب أي إنتاج يخالف هذه الشروط مما يعود 
 .HACCPمن فوائد تطبيق نظام بالفوائد المتعددة إلى الشركة وفق ما ذكر في المقدمة 

 


