
 

 

 

“Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and 

wholesome food products for all consumers" 

“በሳይንሳዊ የምግብ ህግጋትና ድንጋጌዎች መግባባት ላይ መድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደህንነቱ የተጠበቀና ምሉዕ የሆነ ምግብን ለሁሉም በላተኛ ለማቅረብ 
ያስችላል” 
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የሚዲያውን ለማኘት፤ የዓስተን የግንኙነት ቡድንን ያነጋግሩ 

 communications@globalharmonization.net 

 

ወዲያውኑ የሚለቀቅ 

የዓለም አቀፉ ስምምነት ተነሳሽነት (ዓስተ) ሚስጢራዊ የምግብ ደህንነት አደጋ ሥጋት መጠቆሚያ ድረገጽ 

ከፍቷል።  

አዲሱ የመስመር ላይ ድረገጽ በየትኛውም የዓለም ክፍል በምግብና መጠጥ ፋብሪካዎች ውስጥ የሚሰሩት ማንኛውም ሰው በሚስጥራዊ መንገድ አደገኛ 

የሆኑ የምግብ ደህንነት አደጋዎችንና ስጋቶችን ማንነታቸው ሳይጋለጥ መላክ ያስችላቸዋል። 

 

ቪየና፣ ኦስትርያ በፈረንጆቹ ነሐሴ 9፣ 2021  – ዓለማቀፉ የትብብት ተነሳሽነት (ዓስተ) የምግብ ዳህነነት አደጋ ስጋቶች መጠቆሚያ ድረገጽ መክፈቱን 

ያበስራል ይህም የሚገኘው፡  https://whistle.globalharmonization.net ተደራሽነቱም በማንም በየትኛውም አገር በምግብና መጠጥ 

ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች ነው። 

 

“በዓለም ዙሪያ አብዛኞቹ የምግብ ኢንዱስትሪ ሰራተኞች ቀታሪዎቻቸው ቢደርሱባቸው የሚከተለውን መዘዝ ስለሚያውቁ የሚመረተውን ምግብ የድህንነት 

ስጋቶች ለመንግስት አካላት ደፍረው መጠቆም አይችሉም። አንዳንዶቹ ደፍረው በማጋለጥ ህዝብን ከአደጋ ታድገው ለራሳቸው ግን ከሥራ ከመባረር ጀምሮ 

ሊዳርስባቸው የሚችለውን መጠነሰፊ መከራ ይጋፈጡታል። እነዚህን ችግሮች ለማስቀረትና ሸማቹንም ህዝብ ለመታደግ ሲባል ዓስተ ሚስጢራዊ የምግብ 

ዳህነነት አደጋ ስጋቶች መጠቆሚያ ድረገጽ አዘጋጀ። በዚህም ረገድ መረብን መሰረት ያደረገ የግላዊነት መጠበቂያ መሰረቶችን ተጠቅመናል። ጥቆማ 

ሰጪውም ማንነቱን ሊገልጽ የሚችልን መረጃ እንዳያጋልጥ በተደጋጋሚ ማሳሰቢያና ማስታወሻ ይሰጠዋል።  ” የዓስተ ፕሬዚዳንቱ ሁብ ሌሊቬልድ እንዲህ 

ይላሉ፦ 

  

በየእለቱ፣ በየማዕዘናቱ የምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ምሉዕና ጣፋጭ ምርቶችን ለዓለም ህዝብ ያቀርባሉ። ይሁንና የድህንነት 

ደረጃዎችን ያማያሟሉ ምግቦች አንዳንዴ በአጋጣሚ አልፎ አልፎም ሆን ተብሎ ሊመረቱና ወደ ግብይት ሊቀርቡ ይችላሉ። ይህም የምግብ ደህንነት አደገኛ 

ስጋቶች እየሆኑ ስለሚገኙ ዓስተ እነዚህን መከላከሉ ላይ ለማገዝ ይወዳል። 

 

የምግብ ደህንነት ችግሮች ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ያሚችሉ የማህበረሰቡ የጤና ስጋቶችና ሲከፋም ሞትን ሊያስከትሉ የሚችሉ ናቸው። የምግብ ደህንነት 

ችግሮች የዓለም ህዝብ ከፍተኛ ስጋቶች ከመሆናቸውም ባሻገር ሰዎች በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ አልሚ ምግብ እንዳያገኙ ሊያደርግ ይችላል። በየአገሩ 

የምግብ ደህንነት ስጋቶችን የመመዝገቡ ልምድ እየዳበረ የመጣ ሲሆን ለዚህም ምክንያቶቹ እየተሻሻሉ የመጡት የክትትልና የዘገባ ሥርዓት መዳበር ናቸው። 

ለዚህ ልምምድ መስፋፋት ሊረዳ የቻለው ሌላው ጉዳይ እየሰፋ የመጣው የሀብረተሰቡ፣ የምግብ አምራቾች፣ ሰራተኞችና በየእሴት ሰንሰለቱ ያሉ ተዋናዮች 

የምግብ ደህንነት ግንዛቤ መጨመር ናቸው። እየተዘገቡ ያሉት የምግብ ደህንነት መጠን ግን ከባህር በጭልፋ ያክል ብቻ መሆናቸውና በየዕለቱ በየአግረቱ 

የሚከሰቱት ሳይዘገቡ የሚታለፉ መሆናቸው ጉዳዩ በቂ ትኩረት እንዳላገኘ ይጠቁማል።  

በአስከፊ ደረጃው የምግብ ደህንነት ችግሮች የሚከሰቱት የተቀመጡ የድህንነትና የንጽህና መመሪያዎችን በአግባቡ ባለመከተልና ባለመተግበር የሚከሰቱ 

ናቸው። ወንጀለኛ አመለካከቶችም ትርጉም ባለው ደረጃ ለምግብ ደህንነት ክስተቶች መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ያልተገባ ትርፍን ለማግበስበስ ሆን 

ተብሎ ጥራቱ የተጓደለ አለያም የተከለከሉ ጥሬ ዕቃዎችን ለምግብ ማምረት ተግባር በመጠቀም የማህበረሰቡን ጤንነት አደጋ ላይ መጣል ይጠቀሳል። 

 

ለምግብ ደህንነት የሚሰጠው ቦታና የሚወጡት ህጎች በየአጋሩ ይለያያሉ። መንግስታት ህግጋቶቹን የሙፈጽሙባቸው መንገዶችም እንዲሁ ይለያያል። 

ኦፍሴላዊ የጥቆማ መስጫ አሰራሮችም በተወሰኑ አጋራት ይኖራሉ። እነዚህም የምግብ ደህንነት ስጋቶችን እንዲጠቁሙባቸው የተዘጋጁ ሲሆኑ ለጠቋሚዎቹም 

የሚደረጉ ጥበቃዎች ደረጃም እንዲሁ ይለያያል። 

 

https://whistle.globalharmonization.net/
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የተወሰኑ አገራት ባላቸው ጥበቃና ከለላ ደረጃም ጠቋሚዎች ሊደረስባቸው እንደሚችል ስጋት አላቸው። እየጨመረ ለመጣው የምግብ ደህንነት ጥቆማው 

አስፈላጊነት ለጠቋሚዎች የተሻለ ከለላ በማስፈለጉ ዓስተ በቀላሉ የሚደረስበት የመስመር ላይ የምግብ ደህንነት ችግሮች ጥቆማ ድረገጽ አሰናድቷል፤ ይህም 

ድረገጽ በአስተማማኝ ደረጃ ሚስጥራዊ ሲሆን አሁን በኢንግሊዝኛ፣ በቅርቡ በበርካታ አጋራት ቋንቋዎች ተደራሽ ይደረጋል። 

ለዓስተ የሚደርሱ ሁሉም አደገኛ የምግብ ደህንነት ጥቆማዎች በዓስተ የዘርፉ ባለሙያዎች ይገመገማሉ። በዓስተ የምግብ ደህንነት ባለሙያዎች “ከባድ” 

መሆናቸው የተረጋገጡ ጥቆማዎች፤ ማለትም በሸማቾች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉት ተለይተው ለየአከባቢው ባለስልጣናት ተነግሮ በጥብቅ 

እንዲመረመር ይደረጋል። ይህ ደረገጽ ሲከፈት በምግብና መጠጥ ፋብሪካዎች ውስጥ ለሚሰሩ ሁሉ የደህንነት ችግሮችን የመጠቆም አስፈላጊነት ዙሪያ 

በማህበራዊ ሚዲያ ግንዛቤ የማስጨበጥ ዘመቻም ይደረጋል። የሚከተለውን ስዕላዊ መረጃ ይመልከቱ።   
 

 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

የዓለማቀፉ ስምምነት ተነሳሽነቱ ከዓለም ዙሪያ የተሰባሰቡ የሳይንቲስቶችና የሳይንሳዊ ተቋማት ትስስር ሲሆን የሚሰራውም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተስማማና የተቀናጀ 
የምግብ ደህንነት ህግጋቶችና ድንጋጌዎች በጽኑ የሳይንስ መሰረት ለማሳካት ነው። ዓስተ ሳይንስን መሰረት ያደረገና የተዋኸደ የምግብ ደህንነት ህጎችና ድንጋጌዎች ለሁሉም 
እንዲኖሩ ይሞግታል። ዓስተ በምግብ ደህንናቶች ሰበብ የምግብ ንግድ እንቅፋቶች የሚሆኑ ህግጋቶችን ለማሻሻልና ለሁሉም የዓለም ህዝቦች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ 

ይሰራል። ዓስተ ቪየና ኦስትሪያ የተመዘገበ ለትርፍ የማይሰራ ዓለማቀፍ ድርጅት ነው። ለበለጠ መረጃ ይህንን ይጎብኙ፡ www.globalharmonization.net  

http://www.globalharmonization.net/

