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ان �شالمة االأغذية هي ق�شية ا�شا�شية يف ال�شحة العامة يف جميع البلدان. وتعترب 
توك�شينات  او  ميكروبية  ممر�شة  كائنات  ب�شبب  باالأغذية  املنقولة  االمرا�ض 
وقد   . النا�ض  من  املاليني  ل�شحة  كبرياً  تهديدا ً كيميائية  وملوثات  بيولوجية 
املا�شية حاالت مر�شية �شخمة ب�شبب االأغذية يف كل قارة من  حدثت يف العقود 
القارات . مما يثبت اهمية هذه االأمرا�ض وخطورتها على ال�شحة العامة واملجتمع 
. وينظر امل�شتهلكون يف كل مكان اىل انت�شار االمرا�ض املنقولة باالأغذية على انها 
م�شدر قلق متزايد دائماً,ولكن املحتمل ان يكون ظهور االأمرا�ض هوجمرد اجلانب 
االمرا�ض  تلك  وتوؤثر  امداً.  واطول  بكثري  ذلك  من  او�شع  م�شكلة  من  الظاهر 
تاثرياً كبرياً يف �شحة النا�ض وطريقة عي�شهم, بل ان لها نتائج اقت�شادية لالفراد 
.وتلقي هذه االمرا�ض  باكملها  والعائالت واملجتمعات ولدوائر االعمال ولبلدان 
عبئاً ثقياًل على نظم الرعاية ال�شحية وتقلل من االنتاجية االقت�شادية بدرجة 

ظاهرة .
وملا كان الفقراء يعي�شون من يوم اىل يوم فان خ�شارة الدخل ب�شبب امرا�ض منقولة 

باالغذية تعني ان دور الفقر �شتظل قائمة الأمد طويل .
التجارة  عوملة  وب�شبب  بينها  فيما  وتالحمها  االغذية  �شناعات  تكامل  وب�شبب   
الغذائية اخذت امناط انتاج االغذية وتوزيعها تتغري.فاالغذية واالعالف ا�شبحت 
توزع على م�شافات اكرب بكثري مماكان عليه االمر من قبل , وبذلك تن�شاأ الظروف 
املالئمة الأنت�شار االمرا�ض املنقولة باالغذية. ويف ازمة وقعت قبل عقد من الزمن 
بالديوك�شني  ملوثة  اعالف  على  اوربا  يف  مزرعة   1500 من  اكرث  ح�شلت  بحيث 
من م�شدر واحد يف مدة ا�شبوعني فقط , ووجدت االغذية امل�شتقة من احليوانات 
التي تغذت بهذه االعالف طريقها اىل جميع القارات خالل ا�شابيع . والحاجة اىل 
اعادة و�شف انت�شار اللحوم والعظام امل�شتخدمة من ابقار م�شابة مبر�ض االلتهاب 

املخي اال�شفنجي اأوجنون البقر .
وللقلق  احلوادث  لهذه  الكاملة  االقت�شادية  النتائج  تقييم  االن  حتى  ينته  ومل 
�شالمة  اىل  النظر  وراء  اخرى  عوامل  .وهناك  امل�شتهلك  لدى  اثارته  الذي 
االغذية باعتبارها ق�شية من ق�شايا ال�شحة العامة .فات�شاع املدن يوؤدي اىل زيادة 

من  وجد  حيث   , وجتهيزها  وتخزينها  االغذية  نقل  لعمليات  الالزمة  املتطلبات 
املتوقع ان ي�شل عدد �شكان العامل اىل 7,5 مليار عام 2020 وان اغلب الزيادة بالنمو 
يف  حيث   . الزيادة  98%من  اىل  ت�شل  بحيث  النامية  البلدان  يف  �شتكون  ال�شكاين 
البلدان النامية كثرياً ما يتوىل جتهيز االغذية باعة يف ال�شوارع واما يف البلدان 
 . املنزل  اأعدت خارج  اأغذية  الغذائية تنفق على  امليزانية  املتقدمة فنحو 50% من 
من  وحيد  م�شدر  فيها  ي�شتطيع  او�شاع  ظهور  اىل  توؤدي  كلها  التغيريات  وهذه 
م�شادر التلوث ان يحدث اأثاراً وا�شعة النطاق بل واثارا يًف العامل باأكمله فكثرياً ما 
يتعر�ض امل�شتهلك وخ�شو�شاً يف البلدان النامية , لغ�ض مق�شود يف االغذية.وقد 
يوؤدي ذلك اىل ظهور م�شادر خطر على ال�شحة واىل خ�شائر مالية للم�شتهلك.
الطعام,  االألبان والع�شل والتوابل وزيوت  اللنب ومنتجات  ال�شائع جداً غ�ض  ومن 
وكذلك ا�شتخدام االلوان الإخفاء عيوب االأغذية حتاياًل على امل�شتهلكني.ورغم اأن 
املخاطر الراجعة اىل الغ�ض عادة ما تكون منخف�شة فاأنها تثري غ�شباً وثورة لدى 

امل�شتهلكني النها ت�شعف ثقة امل�شتهلك يف �شالمة االغذية.
واذا كان60% اىل70% من دخل عائالت الطبقة املتو�شطة يف البلدان النامية ينفق 
على االغذية فاأن هذا النوع من الغ�ض ميكن ان يوؤثر تاأثرياً كبرياً على ميزانية 

اال�شرة وعلى احلالة ال�شحية بني اأع�شاءئها.      
تعاريف  تعتمد على  االغذية  كانت معظم نظم �شالمة  وعليه وحتى وقت قريب 
قانونية لالغذية غري املاأمونة وعلى برامج انقاذ ال�شتبعاد االغذية غري املاأمونة 
من ال�شوق وتوقيع عقوبات على املخالفني بعد �شبط الواقعة.ولكن هذه االنظمة 
النا�شئة  والتحديات  االن  القائمة  التحديات  مع  التجاوب  الت�شتطيع  التقليدية 
يف جمال �شالمة االغذية النها التتبع اال�شلوب الوقائي والتعمل على تن�شيطه.
ويف ال�شنوت الع�شرة االخرية حدث انتقال اىل حتليل املخاطر ا�شتناداً اىل معارف 
يتوافر  وبذلك  ا�شبابها.  وعن  باالغذية  املنقولة  االمرا�ض  عن  حم�شنة  علمية 
ا�شا�ض للوقاية ميكن ان ت�شري عليه تدابري تنظيم �شالمة االغذية على امل�شتويات 
الوطنية والدولية على ال�شواء ويجب ان يكون اال�شلوب القائم على حتليل املخاطر 

معتمداً على معلومات عن اأن�شب الطرق واأفعلها على م�شادر اخلطر الغذائي.
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