
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  

  وزارة التجارة

 مدیریة التجارة لوالیة وھران

 

  2016مارس  15إحیاء یوم 

  الیوم العالمي لحمایة المستھلك 

  تحت شعار

  

 "ت حیویةمضاداوجبات غذائیة دون " 

 

 

 

 

Site Web : www.dcworan.dz 

  

 مواد إلیھا أضیف أو علب داخل المحفوظة واألغذیة الصناعیة
 أجسامنا إلى صناعیة كیماویة مركبات إلدخال تجنبا وذلك حافظة
یعرف تأثیر استخدامھا على المدى الطویل وتظھر في  قد ال

  .المستقبل

  بصفة عامة

و  إن استخدام المضادات الحیویة في الطب البیطري       
قد یكون أمر جوھري و ضروري في بعض األحیان و  الزراعي

خصوصا فیما یتعلق بمعالجة مجموعة من األمراض البكتیریة 
 .المنتشرة في ھذا القطاع

غیر أن ترشید االستخدام و تحدید الطرق المثلى لالستخدام أمر  
مضادات الحیویة على الحد من اآلثار الضارة للالبد منھ من اجل 

  .صحة اإلنسان

لذا یجب على الجھات الرقابیة في الدول المختلفة االھتمام بشكل    
ووصولھا إلى المستھلك بحالة و نباتیة أكبر بتوفیر منتجات حیوانیة 

البقایا ,الملوثات ك صحیة كاملة وخالیة من كل مسببات األمراض
منشطات النمو ,الھرمونات ,المبیدات الحشریة ,الدوائیة 

، وھذا من خالل سن القوانین الصارمة والتشریعات واإلشعاعات
المناسبة لمنع وصول ھذه البقایا إلى المستھلك من خالل تفعیل 

، األغذیةالعمل ببنود المواصفات المتعلقة ببقایا ھذه الملوثات في 
كوادر المؤھلة والتجھیزات من خالل دعم األجھزة الرقابیة بالكذا و

و  األعالف,االلتزام بفحص اللحوم ومنتجاتھا التقنیة العالیة، و
ً وعدم االكتفاء بفحص  مختلف األغذیة النباتیة ً مخبریا فحصا

األوراق والشھادات وملفات المستندات المرافقة للشحنات 
  .المستوردة والمحلیة

  ك ئصحتك في غذا

  فانتبھ لما تأكل

  

  

  اخطر المضادات الحیویة الغیر مسموح بھا

من  ھو مضاد حیوي یعالج الكثیر : الكلورومفنیكول -1
األمراض التي تصیب الحیوان واإلنسان على السواء مثل 

 FAO وقد أكدت تقاریر الفاو. الجمرة الخبیثة والتیفوید
أن مادة الكلورامفینكول  OMS ومنظمة الصحة العالمیة

ً وربما  تؤدى إلى اإلصابة بالسرطان، وقد سامة جینیا
اكتشفت المعامل األلمانیة وجود بقایا للمضاد الحیوي 
بالحیوانات المختبرة والمعالجة بھ مما آثار مخاوف 

 .فاستخدامھ في األعال
    قد یؤثر في الكلى عند اإلنسان والحیوان،  مفینكولوكلورال 

ویؤدى إلى تلیف في الرئة والقلب، وھذا یقلل كفاءة الرئة 
ویضعف عضلة القلب، ویتسبب في النھایة في نقص إنتاج 

الحیوانات التي تستخدم المضاد الحیوي في  اللحوم في 
  .عالجھ

  ھو مضاد حیوي آخر أثبتت تقاریر :  النیتروفیوران -2
 الفاوومنظمة    (FDA)منظمة األغذیة واألدویة األمریكیة

)FAO(  من % 50أنھ یسبب السرطان، فقد اكتشفوا أن
اللحوم والدواجن في مالیزیا ملوثة بالنیتروفیوران وأن 

عن المستوى المسموح بھ مستوى التلوث زاد بنسبة مرعبة 
 ً   .عالمیا

 ؟األغذیة من مخاطر ھذه  أنفسنا كیف نحمي

األنظمة  ھذهكل ال یمكن ان نعود الى الطبیعة كما كانت قبل اكتشاف   
ولكن بمقدورنا  األغذیة  و التقنیات المتبعة لرفع كفاءة مختلف أنواع

  :أن 

 بصورة مستدیمة  اإلعالمالوعي التغذوي عبر وسائل  نزید
لھذا النوع  السلبیات واالیجابیاتكل ومتوازنة لیوضح فیھا 

 ; من األغذیة
 فواكھ الطبیعیة من  األغذیةفي طعامنا على  قدر اإلمكان االعتماد

 كعصائر الصناعیة ن تناول األغذیةوخضراوات والتقلیل م
 الفواكھ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مخاطر بقایا المضادات الحیویة في األغذیة

إن وجود بقایا المضادات الحیویة و ارتفاع مستواھا عن الحدود 
المسموح بھا في المنتجات الحیوانیة یتسبب بعدد من المخاطر 

  : أھمھا, لإلنسانالصحیة و البیئیة 

 لمضادات الحیویةبعض ال سرطانیةال التأثیرات السامة و 
التي تم حظر استخدامھا بعد ظھور العدید من حاالت 

  .التسمم و المرض عند المستھلكین
 

 ت مما تطور سالالت بكتیریة ممانعة في أمعاء الحیوانا
وانتشار ھذا   ومنتجاتھن یؤدى إلى تلوث لحوم الحیوا

التفسیر العلمي لتلوث اللحوم  و. النوع من البكتریا في البیئة
اتھا الدفاعیة في مواجھة ییكمن في أن البكتریا تطور إمكان

أو الممانعة ینتج عن ذلك ما یسمى بالمضادات الحیویة، و
 .المقاومة

 
  المادة الوراثیةتأثیر المضادات الحیویة في, 

حیث أكد الباحثون أن كثرة التعرض للمضادات الحیویة 
ولفترات طویلة یؤثر على خالیا الجسم ویؤدى إلى تكسیر 

وضعف مقاومة الجسم وقلة الخالیا  تالكر وموسومافي 
 األمراضالمناعیة، وبالتالي تعرض البشر للعدید من 

، مثل األخرى واألمراضالمرتبطة بضعف المناعة 
، تلیف الكبد ءاألمعارطان السرطانات وخاصة س

  .لدما وأمراضوالطحال، 
  

  

 

  

ماذا عن النباتات التي تستخدم المضادات 
  ؟ الحیویة

تعدیلھا  أثناء على النباتات عادة حیویةالمضادات ال تستخدم    
یحمل ھذه  إنتاجھا و لكن ,لألمراضمقاومة وراثیا لتكون 

 مقاومةفیكسبھ خصائص  لإلنسانالجھاز الھضمي  إلىالمضادات 
 .للمضادات الحیویة

فانھ تناول في حیاتھ الكثیر من ھذه المضادات  اإلنسان أنولو  
معالجة مرض ما تصبح المضادات الحیویة  إلىعندما یحتاج 

عن المرض قد  ةالمسئولالن البكتیریا عاجزة عن مساعدتھ 
  .مناعة ضد ھذه المضادات الحیویةاكتسبت 

 

  المضادات الحیویة على الحیواناتفوائد استخدام 

   :تستخدم المضادات الحیویة  في المیدان الحیواني ل 

 ; عالج لألمراض و خاصة البكتیریة منھا -1
محفز للنمو و زیادة الوزن و تحسین اإلنتاجیة من خالل  -2

رفع كفاءة التحویل الغذائي الحیوي في الحیوانات عن 
الھضمیة التي طریق قتل البكتیریا الموجودة في القناة 

تعیق عملیة الھضم ولالستفادة من الغذاء من قبل 
  ;الحیوانات

 .رفع نسبة اللحوم الحمراء و تقلیل الدھون في الذبائح -3
 

  

  

 مفھوم المضادات الحیویة 

فھي  ; أو إیقاف تكاثر األحیاء الدقیقة مواد تساعد على قتلھي 
تضمن مراقبة ناجعة للكثیر من البكتیریا الخطیرة  المتسببة في 

 .األمراض المعدیة البشریة و الحیوانیة

  

 

المضادات الحیویة في المیدان أسباب استخدام 
  الفالحي

نظرا لعدم كفایة اإلنتاج الغذائي و ارتفاع األسعار أصبح األمن 
لھذا اتجھ العلماء و المنتجین  ; الغذائي العالمي في خطر

الفالحین العتماد أنظمة و تقنیات اإلنتاج المكثف لرفع كفاءة 
  .اإلنتاج النباتي و الحیواني

و تحسین بالتالي فقد تم استخدام العدید من المواد المحفزة لزیادة 
أو العقاقیر  المضادات الحیویة ,المبیدات ,اإلنتاج كاألسمدة

 .بیطریةال

 

 


