
 

 سالمة الغذاء 
 

ضارة   كيماويةعلى بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو مواد    المحتويةواألطعمة غير اآلمنة  
من  ب  عامة  تسببت أكثر  اإلسهال  و  . مرض  200أكثر  هو  الملوثة  األغذية  استهالك  عن  الناتج 

 . شخصألف  230مليون شخص بالمرض ووفاة  550إصابة كل عام بتسبب يو ،األمراض شيوًعا

 "الصحة الواحدة"بوابة 

 

ما يقرب من    - كل عام  شخص  مليون    600يصاب حوالي    ،(WHO)وفًقا لمنظمة الصحة العالمية  
 شخص  000. 400وأكثر من    ملوث؛ بالمرض بعد تناول طعام    -أشخاص في العالم    10من كل    1

 . أمراٍض من منشأ غذائييموتون كل عام بسبب 

 

من  )االستهالك    حتىتلوث األغذية يحدث في أي مرحلة من مراحل عملية إنتاج الغذاء    لما كان
من خالل نهج متكامل  يمكن تحقيقه  فإن أفضل ضمان لسالمة األغذية    (المائدةالمزرعة إلى  

يجب أن يأخذ نظام سالمة  و  . متعدد التخصصات يأخذ في االعتبار السلسلة الغذائية بأكملها
أن يكون قائما ، ووعولمة اإلمدادات الغذائية  األغذيةإنتاج  ات عملية  تعقيدار  في االعتب  الغذاء
في كل مرحلة من مراحل السلسلة    المخاطر المحتملةينبغي النظر في  كما    . المخاطرتحليل  على  

أجل ضمان    والتوزيع   والتخزين،  ،والتصنيع  النقل،ثم    األولي،اإلنتاج  ب  بدءاً   الغذائية،  اتخاذ من 
 . مناسبة لتخفيف المخاطرالتدابير ال

المنقولة   وسببها  تكون  الغذاء  بواسطة  األمراض  بطبيعتها  سامة  أو  أو المعدية  بكتيريا 
تدخل الجسم عن طريق الطعام أو الماء  التي    اويةكيمالمواد  الطفيليات أو  الفيروسات أو  ال

أصل حيواني أو فواكه    منتجات منغذائيًا  يمكن أن تكون مصادر األمراض المنقولة  و  . الملوث
 . طازجة وخضروات أو مياه شرب ملوثة

 

https://www.oie.int/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/


والكاالبكتيريا    تبرتع ولسالمونيال  األمراض    من Escherichia coliكمبيلوباكتر  أكثر مسببات  بين 
أحياًنا مع نتائج خطيرة  و  -وتصيب ماليين األشخاص سنوًيا  الغذاء  التي تنتقل عن طريق  وشيوًعا  
تفشي داء السلمونيالت البيض والدواجن   المسؤولة عنمن األمثلة على األطعمة  و  . ومميتة

المنتجات   الحاالت  و   . الحيوانيةوغيرها من  غذائياً تحدث  بشكل كمبيلوباكتر    بواسطة  المنقولة 
الخام و  طريق  رئيسي عن الشربلحوم  الحليب  المطبوخة جيًدا ومياه  أو غير  النيئة    . الدواجن 

غير المبستر واللحوم غير المطبوخة جيًدا والفواكه والخضروات   بالحليب Escherichia coliرتبط وت
 Echinococcusعلى سبيل المثال، الديدان الشريطية مثل  )ومع ذلك، فإن الطفيليات    . الطازجة

spp  أو ،Taenia solium)ات  ، والفيروس(عدوى    مثلNorovirus)مثل الكيميائية الخطرة    واد، والم
البيطرية البيئية    (مثل الديوكسينات)والمواد الكيميائية    ،بقايا األدوية  المعادن )أو الملوثات 

 . غذائيال ذات المنشأًا لألمراض يمكن أن تكون أيًضا مصدر (الثقيلة

 

 . اإلنتاج الحيواني على سالمة أغذية ) (Portal  تركز هذه البوابةسوف 

 

 

 . المائدة سالمة الغذاء من المزرعة إلى    ضمان 

 



من اإلنتاج    ،جميع مراحل السلسلة الغذائية  خاللإجراءات    يجب اتخاذلتقليل مخاطر تلوث األغذية،  
 ". المائدةمن المزرعة إلى " ،االستهالك البشري حتىفي المزرعة 

من أصل حيواني والكشف عنها ومكافحتها في  غذائيًا  منع العديد من المخاطر المنقولة  يعتبر  
وخطر اإلصابة    يةالحيوان  راضماألمن خسائر  تقليل  المن أجل  هامًا  حل اإلنتاج األولية أمًرا  امرأول  

وكذلك العدوى البشرية الناتجة    الغذاء،باألمراض البشرية من خالل التلوث المنقول عن طريق  
 . الحيوانات المصابةبغير المباشر و  المباشر عن االتصال

البيطريونيقوم   التي    األطباء  الحيواني  اإلنتاج  أنظمة  في  األنشطة  من  واسعة  بمجموعة 
 . آلمنتساهم في ضمان إنتاج الغذاء ا

البكتيريا  تتضمن   الحيوانات    (مسببات األمراضمن  )بعض  التي تنشأ في  بداية    عندواألمراض 
 : السلسلة الغذائية ما يلي

السالمونيال،   و مرضالعالم هعن طريق األغذية شيوًعا في    المنقولةأحد أكثر األمراض البكتيرية  
   . عادة في أمعاء الحيوانات الموجودةأنواع السالمونيال  سببه بعضو

يصاب   أن  بيمكن  ملوث  مرض  الاإلنسان  تناول طعام  ووبعد  البيض  وخاصة  لحم  غير مطبوخ، 
 . زيراالخنلحم والدواجن واألبقار 

الحد من انتشار أنواع السالمونيال غير التيفية في الحيوانات والممارسات الصحية الجيدة   تبريع
الغذاء واسطة  األغذية من االستراتيجيات الهامة للوقاية من األمراض المنقولة بمعالجة  في  

 . لدى البشر

ومكافحة  تدابير الوقاية    يةلصحة الحيوان ليوضح قانون اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية  
 : تحت العناوين التالية في أنظمة إنتاج الدواجن واألبقار والخنازير أمراض السلمونيال

 

   في الدواجن ومكافحتها  والكشف عنها  السالمونيال    من الوقاية  

   ألبقار إلنتاج ا   التجارية نظمة  األ من السالمونيال ومكافحتها في  الوقاية  

 إلنتاج الخنازير   نظمة التجارية األ الوقاية من السالمونيال ومكافحتها في  

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_role_vet_serv_food.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_prevent_salmonella.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_salmonella_bovine.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_prevent_salmonella.htm


المشع   داء  جيًدا    Trichinellosisرات  ينتج  المطبوخة  غير  أو  النيئة  اللحوم  أكل  من عن  الناتجة 
تحدث العدوى بشكل  و  . Trichinella  باسم  ةيدان المعروف ع الدانوأحد أحيوانات مصابة بيرقات  

اللحوم مثل الدببة، أو الحيوانات النهمة مثل الخنازير   تآكالمن  شائع في بعض الحيوانات البرية  
تكمن أهمية داء المشعرات بشكل حصري في المخاطر التي يتعرض و  . خنازير البريةالداجنة أو ال

 تأثير على داء المشعرات  ول  . لها البشر والتي يمكن أن تكون مرًضا موهًنا قد يؤدي إلى الوفاة
ر المرض في الخنازير  انتشافور  و  . في جميع أنحاء العالمسنوًيا  ما يقدر بعشرة آالف حالة بشرية  

  الخنازير بمخلفات  عن طريق حظر تغذية الخنازير    مكافحتهتمت    البلدان،العديد من  في    األليفة
الحشراتالنيئة مكافحة  مثل  المزارع  في  الجيد  البيولوجي  واألمن  تطبيق طرق   وقد  . ،  أثبت 

عن   للكشف  اللحوم  إنتاج    nellaTrichiفحص  لضمان  فعالة  طريقة  أنه  من اآللحم  الأيًضا 
 . لالستهالك البشري

 

 

يمكن أن كما    ،أخرى  يةيصيب الماشية وأنواع حيوان  بمرض  Mycobacterium Bovisتسبب بكتيريا  ت
  . ٪ من حاالت السل البشرية في بعض البلدان10  ما يمكن أن يصل إلىيصيب البشر ويسبب  

 . حيوانيمن منشأ ُيعرف المرض عند البشر بالسل و

انتقال عدوى  و السل  يحدث  غير    نيءال  الحليب  عن طريق شربهذا  األلبان  تناول منتجات  أو 
 . لماشية المصابةلالمبسترة 

البكتيريا أمًرا أساسًيا    بسترة الحليب على نطاق واسع لدرجة حرارة كافية لقتل  استخدامُيعد  
العدوى بين   انتقال  المصابة    البشر،لمنع  الحيوانات  المبكر عن  األبقار    بينخاصة وأن الكشف 

 . من األمور الصعبةالحلوب 

 . السل البقريمزيد من المعلومات حول 

 

 

https://www.oie.int/en/disease/trichinellosis/
https://www.oie.int/en/disease/bovine-tuberculosis/


 في جميع أنحاء العالم الغذاء  بناء أنظمة فعالة لسالمة  

  تساهم وغالًبا ما    تعقيًدا؛ أكثر    طواًل وأصبحت  الغذاء  سالسل إنتاج  ازدادت  في عصر العولمة هذا
إنتاج  لمقاييس    التوحيد الدوليلذلك فإن    . شركات متعددة أو حتى دواًل لتصنيع منتج واحد

 . من أجل التجارة اآلمنة للمنتجات الغذائية اً ضروريأصبح األغذية وتدابير السالمة 

مسببات األمراض في الحيوانات، فإنها    مكافحةفي حين أن الخدمات البيطرية مسؤولة عن  و
الغذاء،  إنتاج  تحتاج إلى العمل مع العديد من أصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في أنظمة  

وتجار الجملة والموزعين والمستوردين والمصدرين  صنعيني األعالف والمزارعين والممثل منتج 
 . الموزعينو

مع المنظمات الدولية    OIEمنظمة  تتعاون    الغذاء،باإلضافة إلى تطوير المعايير الدولية لسالمة  
 . مناسبالقانوني الشكل الب  سلسلة إنتاج الغذاءكامل لضمان تنظيم  األخرى

 

 

 


