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ة نُظمهذه اال في تطبيق ويحصلمعقدة.  عمليات إنتاج األغذية وتجهيزها وتسويقها هي طرق

منافع  هذه األوضاع سبب كونيكبير من المنتجين الصغار. وقد العدد بسبب ال كبيرا   خلال

وسطاء في أيدي عدد كبير من ال تتكدساجتماعية واقتصادية إذ أن كميات كبيرة من األغذية 

،  داول اثناء الت غير صحية لظروفتعرض األغذية  فيطراخمال تزايدت، و األغذيةاولي تدوم

حلالت الكيميائية والفساد الميكروبي فضال عن تلف المنتجات بسبب الت كما يتزايد خطر التلوث

 بعد الحصاد والتجهيز والتخزين تداول. وتحدث المشكالت بسبب سوء عمليات ال والفيزيائية 

 ، والكهرباء المرافق والبنية األساسية منها نقص المياه النظيفة فضال عن قلة،  الغشومحاوالت 

ين في أغلب المنتجين والعامل وتجدر االشارة الى ان. وغيرها النقل  سائط، و زن البارداخم، ال

وأساليب  ، الزراعية الحديثة مكننةال في مجال تطبيقالمعرفة والخبرة  تنقصهمقطاع األغذية 

سات . ففي كثير من الممار أن كل األغذية تكون غير مأمونة هذاليس معنى و ، غذيةنظافة األ

ممارسة  متراكمة من سنواتخبرة  على ضمنية تعتمدسالمة  مسبباتالتقليدية لإلنتاج توجد 

اعية التعامل مع الممارسات الزر حاليا في مشكالت تنشأ بسبب عدم القدرة وهناك . سابقة

 عند إقامة نُظم للرقابة على األغذية أو الكثيفة ، وظهور أخطار جديدة تُهدد سالمة األغذية

                 .                                      تحديثها أو تقويتها أو إعادة تعديلها بأي شكل 

ة على عددا  من المبادئ والقيم التي تُدعم أنشطة الرقاب أن تراعي مختصةال الجهاتعلى يجب 

ثناء تناولهم خاصة التي تصيب المستهلكين ا ، تقليل األخطار إلى أقصى حدومن بينها   األغذية

جة عالية درتطبيق مبدأ الوقاية إلى اغذية تالفة او مصابة بالميكروبات المرضية لذلك يجب 

اء الى وصول الغذ حتى مراحل الخزنثم ا بمراحل التصنيع ويبدأ ذلك من مواقع االنتاج مرور

وضع فضال عن ضرورة  من المزرعة الى المائدة ( هذه السلسلة تبدأاي ان ) المستهلك

 برامج خاصةوضع و من السوق الغذائية  المنتجات عادةا اسباب لمعالجة صارمة إجراءات

ة األغذية قباران م فهم او تذكروالتحليل وواعتماد االدارة  الحقائق العلمية تعتمد على للرقابة

يمكن و  العالقةأصحاب  ذويتتطلب تفاعال إيجابيا  من بين الجميع ومسؤولية مشتركة  يه

اإلنتاج  احلمر يلةط صحية يةئوقاوسائل اتباع ب ذلكو افضل طريقةبتقليل األخطار  تحقيق

 وتطبيق المن الضروري إدخفوقاية للمستهلكين  درجة افضل. ولتحقيق  والتجهيز والتسويق



حلة المنتجات الغذائية ابتداء  من مرحلة اإلنتاج وانتهاء  بمر كل مبادئ السالمة والجودة في

ين يؤدي فيه المنتج الذي سلوبالهو أو ، االستهالك. ويتطلب ذلك اتباع أسلوب متكامل

مة ضمان جودة وسال من اجل ةأدوارا  حيوي ، والمجهزين والناقلين والبائعين والمستهلكين

تجات النهائية توفير حماية كافية للمستهلكين بمجرد أخذ العينات من المن علما انه يصعب ءالغذا

يع مراحل اإلنتاج التدابير الوقائية في جم اتباع وه ائد االقتصاديةوحقق الفي الذي لكن ، وتحليلها

 كون، (ات غير المطابقة للمواصفورفض المنتجات  الفحصباالكتفاء  حالة عكس)  والتوزيع

 تذكير بويج .ي الغذائاالنتاج المنتجات غير السليمة يمكن التعرف عليها منذ بداية سلسلة 

 ن مسؤوليةاالغذية فضال ع جودةوسالمة  حمايةب االساسية تهمبمسؤوليبااللتزام منتجي األغذية 

 هدافالاتحقيق و واإلشرافقبة رمالب يةذغاال متابعة طبيعة فيالمختصة  يةالحكومجهات ال

. الفعالة ةاالقتصادي  

 


