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. ادراك ادلوطن العادي دلواصفات الغذاء احلالل يف ادلنتج األجنيب: العنوان

 والتطجر إلموكانيج ضمج م مواصجفات، هدف البحث إيل التعرف ما مدي ادراك ادلوطن دلوكوتات ادلنجتج األجنجيب
 اعت ججد البحججث ع ججي ادلججن ج الوصججفي وضوكججون اجت ج مججن.الغججذاء احلججالل ق ج ن ادلرججررات الدرااججي لتع ججي األااا جي
ال ر ج ن ادلنتوجججات األجنبي ج

 ارضفججال نقججا الججذ ن لججيت لججد:  جه ج النتججابج.ادلشججًت ن وقججو ادل ججارة طد ن ج ط جراو ت

،  والججذ ن رومججون ور جراءة موكججوتات ادلنججتج األجنججيب ع ججي الغججالف، ادلصججدر ججت ضقججو ر ا وص ج مواص جفات الغججذاء احلججالل
معرصج إن التنجول الوكبجيف يف منتتجات

 والجذ ن لجد، ( عج حلج اخلنجاز رE441) معرصج ان الرمج

والذ ن لجيت لجد

 والجذ ن جدون ضمج م مواصجفات الغجذاء احلجالل، األغذ قد وكون له جثر كبيف يف اقحام مواد زلرم وصلقه ومشجبوه
.ق ن ادلرررات الدرااي لتع ي األاااي
. الغذاء احلالل – ادلنتج احلالل-  مواصفات-  ادلوطن العادي-  ادراك: الكلمات ادلفتاحية
Title: Awareness of Average Citizens About Halal Food Specifications of
the Imported Products
The purpose of this study is to determine the extent to which citizens
are aware of the ingredients in imported products. The research also
discusses the proposition of including Halal food specifications as part of the
curriculum of the Elementary Education. The research is based on the
Descriptive Method and focused on a sample of shoppers of ‘Al-Mahari
Supermarket’ of Tripoli. The research main scope and findings can be
summarised as following:
- High percentage of shop goers do not trust that the marketing of
imported products is with accordance with Halal Food specifications.
- Those who observe the product ingredients on the labels.
- Those who are not aware that the code (E441) could indicate possibility
of pig fat ingredients.
- those who are aware that the great diversity in food products can lead to
substantial infiltration of forbidden, suspicious, or impure elements.
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- those who support that teaching of Halal Food specifications should be
incorporated into the school curriculums.
Keywords: awareness – average citizen, specifications, Halal Food, Halal
Product.
ادلقدمة :
احل جد

والصججالة والقججالم ع جي راججول

صججس

ع يججه واج الشججأ جنججه ضوجججد داجج شججد دة ل تعر ج طف ججوم

الغذاء احلالل وذلأ لوك رة األائ الواردة عن جدوكام الشر ع اإلاالمي يف األطع وما وجوز ضناوله من ا وما ال وجوز ،
والدتياج األصراد واجل اعات جت

دلعرص المواوط الشرعي يف األغذ احلجالل  ،ليوكجون مجن ج ذلج صي جا تناولونجه مجن

جطع اليت جصبحت ضتواجد يف األاوا احمل ي ال يبيج قادمج مجن منجاط متعجددة مجن العجاق والجيت قجد ت ج مج الشجر ع
االاججالمي  ،والججيت قججد تواجججد مججن وين ججا ماضتم ج ن يف موكوتا ججا عناصججر زلرم ج ال وجججوزر ضناوذلججا  ،والججيت قججد ضتواجججد يف
األاوا احمل ي ال يبي نتيت عبورها احلدود ودون خموع ا ل رقاو الغذابي  ،واليت قد عترد مقتوردوها ومدخولوها هنا
مقتوصي لشروط ومواصفات الغذاء احلالل.
مشكلة البحث :
التنججول الوكبججيف يف ميججدان منتتججات األغذ ج كججان لججه جثججر كبججيف يف اقحججام مجواد زلرمج وصلقججه ومشججبوه مصججدرها اجلن ججر
وادليته ك واد جولي يف قاب ال عد ذلا من ادلنتتات الغذابيج  ،وهجذا ادلجواد قجد وكجون وعمج ا مع جوم ادلصجدر ولوكجن برجي
جغ ب ا يف دابرة اج ول مجن ديجث ادلصجدر وطر رج التصجني والتحو جس والعجرا ومجدي النفج والمجرر  ،وذلجأ لعجدم ضجوصر
ادلع ومات المرور دول ضوكامس ا ق التصني لت أ ادلنتتات ودءاً من ادلوكوتات األولي اخلام وانت اءً ك نجتج هنجابي،
كس ذلأ يف ظس عادلي التصني وعادلي اإلنتاج شلا فتح األوواب ع ي مصرعي ا لوكس اإلشوكاالت ادلراصر يف ظس غياب
التدقي والتوجيه ادلتواص م متط بات الشر ع االاالمي .
واجت

ال ييب شانه شجنن كاصج اجت عجات ضبجال صيجه األطع ج ادلقجتوردة ادلصجنع يف الجدول األجنبيج  ،والجيت ت ج

مواصفات ادلنتج صي ا عن مواصفات الدول اإلاالمي  ،وادلشوك اليت طرد ا هذا البحث هي التعرف ما مدي ادرارك
ادلجوطن العجادي دلوكججوتات ادلنجتج األجنجيب الججذي شجًت ه مججن األاجوا يف دياضجه اليوميج الجذي قجد وكججون سلجال دلواصججفات
الغذاء احلالل  ،وكذلأ التعرف ع ي مدي إموكاني التفوكيف وتم م مواصجفات الغجذاء احلجالل قج ن ادلرجررات الدرااجي
لتع ي األااس ديت نش النشء ولد

درا وذلأ.

التساؤالت :
 .هس وجد لدي ادلواطن ثر ن ادلنتوجات األجنبي ادلصدر ت ضقو ر ا وص مواصفات الغذاء اإلاالمي؟
هس روم ادلواطن جثناء الريام وشراء األطع األجنبي ورراءة موكوتات ادلنتج ادلوجودة ع ي الغالف؟
 .هس وجد لدي ادلواطن معرص نه يف دال وجود الرم ) (E441صإن هذ ع حل اخلناز ر؟
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 .هججس ع ج ادل جواطن ان التنججول الوكبججيف يف ميججدان منتتججات األغذ ج قججد وكججون لججه جثججر كبججيف يف اقحججام م جواد زلرم ج وصلقججه
ومشبوه مصدرها اجلن ر وادليته ك واد جولي يف قاب ال عد ذلا من ادلنتتات الغذابي اليت ت ااًتدادها؟
أمهية البحث :
 . 1نشر ثراص التعرف ع ي مواصفات الغذاء احلالل ع ي الق الغذابي ادلقتوردة.
 .2اإلشارة إيل ضداخس ادلنتتات الغذابي العادلي اليت م دلواصفات مغا رة ل د ن اإلاالمي يف دياة االصراد اليومي
يف الوقت الذي ال دركون ه صيه مدي ضواصر ا م معا يف الشر ع اإلاالمي .
أىداف البحث :
 .1التعرف ما مدي ادراك ادلوطن دلوكوتات ادلنتج األجنجيب الجذي شجًت ه مجن األاجوا يف دياضجه اليوميج الجذي قجد وكجون
سلال دلواصفات الغذاء احلالل  ،وخاص يف دال القفر واإلقام يف و د غيف مق .
 .2التطر دل دي إموكاني التفوكيف وتم م مواصفات الغذاء احلالل ق ن ادلرررات الدرااي لتع ي األااس ديت نش
النشء ولد

درا وذلأ.

مفاىيم البحث اإلجرائية :
 .ادراك  :معرص موكوتات نول الطعام الذي ت ضناوله.
 .ادلوطن العادي :الفرد جت

ال ييب يف دياضه اليومي .

 .مواصفات  :رل وع من ادلتط بجات الجيت نبغجي ضواصرهجا يف مجادة جو ضصج ي جو منجتج جو يف خدمج مردمج  ،ويف دجال
عدم وجود ضطاو يف ادلواصفات م ادلتط بات  ،صإن ادلادة جو ادلنتج جو اخلدم شار إلي ا جهنا غيف مطاور ل واصفات.
 .الغذاء احلالل  :هو الطعام ادلق وح وتناوله يف اإلاالم.
 .ادلن تتتحل احل تتالل  :جي ش ججيء م ججنكول جو مش ججروب ججت انتاج ججه يف دول ج غ ججيف مقج ج

 ،وال ججت اضب ججال جدوك ججام الش ججر ع

اإلاالمي يف انتاجه.
الدراسات السابقة :
 .دراسة غامن وآخرون(  : ) 0202وعنوان درير ااتخدام اجليالضم زلرم ادلصدر ك ادة ممجاص لغغذ ج مجن من جور
إاالمي  ،واليت هجدصت إيل معرصج ااجتحال ااجتخدام اجليالضجم زلجرم ادلصجدر ك مجاف غجذابي  ،وقجد اعت جدت الدرااج
ع ي ادلن ج االاتررابي اترراء وضتب ما تصس طوقول البحث من النادي الع ي الوكي ابي والشرعي ومناقش ووص
ادلعطيات وحت ي ا وصوالً ل نتابج  ،وكان من جه ما مت التوصجس إليجه :عتججل اجليالضجم مجن ادلمجاصات الغذابيج اذلامج ججداً
والججذي ججدخس يف كج كبججيف جججداً مججن الصججناعات الغذابيج والدوابيج ومججن األرقججام الججيت ضرمج لججه ) ، ( E441إن مصججدر
اجليالضججم هججو ج ججود احلي جواتات والججيت قججد ضوكججون مفترججرة ل ججذكاة الشججرعي الصججحيح  ،وكججذلأ ج ججود اخلنججاز ر والججيت هججي
ادلصججدر األكجججل لجنتججاج العججادلي مججن اجليالضججم  ،الع ججاء ادلعاصججرون اخت فجوا يف احلوكج الشججرعي الاججتخدام اجليالضججم زلججرم
ادلصججدر وججم رليج وزلججرم  ،ااججند الع ججاء الغججيف اجيج ون الاججتخدام اجليالضججم إيل صرقججي ااججتحال ذلججأ مججن خججالل الججدليس
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وتتبج مصجدرا دلعرصج نجول احليجوان الججذي نت جي إليجه  ،و جرون جن عجدم اموكجان معرصج ادلصجدر دليجس كجاف ع جي ااججتحالته ،
والججدليس ال ججارت الًتكي ج ع ججي التحججوالت الججيت قججد ضط جرج ع ججي اجليالضججم ومججدي ضغيججيف خصابصججه وصججفاضه وضق ج يته  ،ديججث
عتجلون عدم إموكاني العودة إيل جصس ادلادة ابا كان ل حوك الاتحال .1
 .دراستة أدتد ستتاد أدتد وا ليبتا (  : ) 0202وعنجوان دور البيئج التشجر عي يف ضطبيج معجا يف احلجالل يف ادلنتتججات
واخلججدمات دلالب ج الن ججام الرججانورت ال يججيب ااًتشججاداً دلعججا يف ادلالي ج  ،والججيت هججدصت إيل ضق ج يط المججوء ع ججي جثججر البيئ ج
التشر عي يف ادلقامه يف ضرنم احلالل وضب معا يف احلالل يف جانيب ادلنتتات واخلجدمات حملاولج ضوظيج الجن

الرانونيج

يف الدول اليت ق ضتب معا يف احلالل  ،وقد خ صت النتجابج إيل جن البيئج التشجر عي ضج ثر وشجوكس مباشجر يف ضطبيج معجا يف
احلالل  ،ديث جنه ومن خالل حت يس البيئج التشجر عي ال يبيج ل تجدليس بجا ضبجم جهنجا ضتمج ن العد جد مجن معجا يف احلجالل يف
ادلنتتات واخلدمات  ،شلا ق يف ضب ض جأ ادلعجا يف قج ن إطجار الن جام الرجانورت ال يجيب  ،وجس جهنجا ضرجدم ممجامم جواج
عن ممامم معا يف احلالل شلا وصي ومرورة البحث عن أتطيف ض أ ادلمامم وضطو رها ق ن معا يف خاصج ل قجامه
يف ضطججو ر قطججال احلججالل واالاججت ار صيج لتوظي ج ادلرومججات ال يبيج يف هججذا الرطججال الرابججد الاججتغالل ادلرومججات القججيادي
الوطني لوكونه جك ر األنشط االقتصاد منواً.2
 .دراسة سهيلة ابخلري (  : ) 0202وعنوان دور المواوط األخالقي يف حتري األمن الغذابي يف اإلاالم  ،وقد هدصت
إىل ويججان الرصججد مججن األمججن الغججذابي ا جواء مججن النادي ج الشججرعي جو االقتصججاد وإظ ججار اجلانججا الشججرعي  ،وويججان وع ج
الشواهد التارخيي اليت ذلا ص

ألمن الغذابي وااتخالص المواوط اليت مت ااتخدام ا لتحري األمجن الغجذابي يف ذلجأ

الوقت .وقد اعت دت الدراا ع ي ادلن ج الوصفي التح ي ي وذلأ من خالل دراا المواوط األخالقي ادلتع ر ألمن
الغذابي وحت ي ا  ،ك ا مت االعت اد ع ي ادلن ج التارخيي لجاتش اد وبع

الوقاب التارخيي دلعاجل مشوك الغذاء  ،وقد

كان من جه النتابج اليت مت التوصس إلي ا  :إن الماوط دوك ك ي تعرف مجن خاللجه ع جي جدوكجام ج بيج متع رج وبجاب
معم  ،وادلرصجود وجه اجلانجا األخالقجي لغمجن األخالقجي  ،جن المجواوط ضقجاعد ع جي ص ج األدوكجام مجن خجالل ضطبير جا
ع ي اجل بيات صيتوكون لدي ادلتع ادل وك الفر ي ادلقاعدة ع ي معرص جدوكام ادلقابس ادلتتددة يف جرا الواق .3
 .دراسة فتحية ابدية (  : ) 0202وعنوان الم اتات الرانوني حل ا جمن ادلنتوججات الغذابيج يف التشجر اجل ابجري ،
وقججد هججدصت إيل التطججر إيل قج ان جمججن ادلنتتججات الغذابيج عججن طر ج الرقاوج الوقابيج ل نججتج الغججذابي يف سلت ج مرادججس
إصلججازا وضقججو ره إيل ادلقججت أ .واعت ججدت من تيج البحججث ع ججي ادلججن ج االاججتداليل يف مع ج عناصججر البحججث مججن ججججس
اجراء دراا مع ر ل نصوص الرانوني ال صادرة يف رلال ق ان جمن ادلنتتات الغذابي من جخطار عدم مطاور األغذ ج
 ،ك ا اعت دت ع ي ادلن ج التارخيي ألجس اإلداط لتطور التارخيي ل م اتات الرانوني حل ا جمن ادلنتتات الغذابي .
1

غانم عائدة وآخرون (  ، ) 2222حقيقة استخدام الجيالتين محرم المصدر كمادة مضافة لألغذية من منظور إسالمي  ،مجلةة الجامةةة
اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية  ،الةدد الثالث  ،المجلد الثاني والثمانون .325 -291 ،
2
أحمةد سةةالم وليةا (  ، ) 2218دور البيئةةة التشةريةية فةةي تمبيةي مةةةايير الحةالت فةةي المنتجةات والخةةدمات لمالئمةة النظةةام القةةانوني
الليبي استرشادا ً بالمةايير الماليزية  ،مجلة الشريةة والقانون بماليزيا  ،الةدد الثامن  ،المجلد األوت.
3
بالخير سهيلة (  ، ) 2215دور الضوابم األخالقية في تحقيي األمن الغذائي في اإلسالم  ،جامةة الوادي  ،كلية الةلوم االجتماعية
واإلنسانية  ،قسم الةلوم اإلسالمية.

4

وكان من جه ما مت التوصس إليه  :جن ادلنتتات الغذابي قد دطيت وم اتات قانوني متنوع وم جانا وقابي وجانا
ردعي  ،وهذا دق اً ل خالف الذي ور وشنن مدة صعالي اجلانا الردعي لوددا يف احلد من االخطار اليت دد جمن
ادلنتتججات الغذابي ج ادلطرود ج دي ج االاججت الك  ،واجلانججا الوقججابي يف هججذا الم ج اتات ءقججد يف الرقاو ج اإلدار ج واجل ج اء
اإلداري ال ذ ن ب ا ت التطبي الفع ي ل نصجوص التشجر عي والتن ي يج الصجادرة يف رلجال اا ج ادلقجت أ  ،جمجا اجلانجا
اجلانججا الردعججي يف هججذا المج اتات صيوكت ججس يف اجلج اء اجلنججابي الججذي وججه تحرج الججردل اخلججاص والعججام ل قج وكيات الججيت ق
ضف ح الم اتات الوقابي يف احلد من ا  ،وهذا اجل

وم اجلانبم الوقابي والردعي هي الم اتات اليت ارأتي ادلشرل صيجه

األا وب األصل واألقوي يف التغ ا ع ي جخطار عدم مطاور ادلنتتات الغذابي .1
التعقيب علي الدراسات السابقة :
ضتف ج جهججداف الدرااججات القججاور م ج الدراا ج احلالي ج يف اإلشججارة إيل ااججتحال ااججتخدام اجليالضججم زلججرم ادلصججدر
ك ماف غذابي  ،وضق يط الموء ع ي جثر البيئ التشر عي يف ادلقجامه يف ضرنجم احلجالل وضبج معجا يف احلجالل يف ججانيب
ادلنتتات واخلدمات ل دول الجيت ال ضتبج معجا يف احلجالل  ،ويجان الرصجد مجن األمجن الغجذابي اجواء مجن الناديج الشجرعي جو
االقتصاد وإظ ار اجلانا الشرعي  ،وويان وع

الشواهد التارخيي اليت ذلا ص

ألمجن الغجذابي وااجتخالص المجواوط

اليت مت ااتخدام ا لتحري األمن الغذابي  ،وق ان جمن ادلنتتات الغذابي عن طر الرقاو الوقابي ل نجتج الغجذابي يف
سلت

مرادس إصلازا وضقو ره إيل ادلقت أ.
ما حياول هذا البحث اقاصته :التعرف ما مدي ادراك ادلوطن دلوكوتات ادلنتج األجنيب الذي شًت ه من األاوا يف

دياضججه اليوميج الججذي قججد وكججون سلججال دلواصججفات الغججذاء احلججالل  ،وخاصج يف دججال القججفر واإلقامج يف و ججد غججيف مقج .
والتطر دلجدي إموكانيج التفوكجيف وتمج م مواصجفات الغجذاء احلجالل قج ن ادلرجررات الدرااجي لتع جي األاجاس دجيت جنش
النشء ولد

درا وذلأ.

احلالل يف ادلنتحل االجنيب :
قد ت مف وم احلالل اليوم ضعبيفاً عن منط دياة ادلق من كاص منادي دياضه االات الكي واخلدمي  ،ديث جنه ق
عججد رتصججر ع ججي ويججان احملرمججات مججن الطعججام والشجراب وإمنججا ضطججور إيل ضن ججي كججس مججا قججت وكه ادلقج مججن جغذ ج وجدو ج
ومقتحمجرات ء يجس وغيفهجا  ،وكجس مجا حيتجاج إليجه مجن خجدمات صجحي واجيادي وغيفهجا .2جن اجو ادلنتتجات احلججالل
ت شج س عشجرات األصججناف األخججرة غججيف األطع ج والشجراب وجصججبح شججوكس ( )%3.7مججن إيلججايل دتج االقتصججاد
العججادلي  ،وااججت الك ادلنتتججات احلججالل لججيت صرججط مججا ت منتش جراً يف اجت عججات غججيف ادلق ج

 ،صالججدول العشججر األك ججر

ضصد راً يف او احلالل هي و دان غيف مق  .ودقا وياتات مرك ادلنتتات احلالل الدويل صإن الدول العشر األك ر
ضصد راً يف او ادلنتتجات احلجالل هجي اذلنجد والجلاز جس والن قجا والجوالدت ادلتحجدة واألرجنتجم ونيوز نجدا وصرنقجا و النجد

1

بادية فتحية (  ، ) 2215الضمانات القانونية لحماية آمن المنتوجات الغذائية في التشريع الجزائري  ،دكتوراه منشورة  ،جامةة
الجزائر.
2
المزيدي هاني (  ، ) 2213ثقافة الحالت  ،مةهد الكويت لألبحاث الةلمية  ،الكويت  ،ص.76
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والفي يبم وانغاصورة  ،وضب غ دص ض أ الدول يف او ادلنتتات احلجالل ضلجو  ،%85صي جا ضب جغ دصج الجدول ادلقج
( )%15وضتردم ا مالي د وإندونيقيا وضركيا ،وص ذات ادلرك .1
وقدر إيلايل اإلنفا العادلي ع ى الرطاعات احلالل يف  2117ك ا ورد يف ضرر ر ج وع ( )CNBCاإلعالمي
األمر وكي ادلختص لشنن االقتصادي ،ونحو (  ) 4ضر يوتات و(  ) 611م يار دوالر ،ومن ادلتوق جن رضف دتج
اإلنفا يف  2123ونقب  %51جي ما عادل  6ضر يوتات و 811م يار دوالر .ووص ذات األرقام صإن اإلنفا ع ى
قطال األغذ احلالل وج ،2117و غت قي ته (  ) 1ضر يون و(  ) 313م يارات دوالر ،وايصس هذا الرق إىل ( ) 1
ضر يون و(  ) 863م يار دوالر يف العام .2 2123
واألزدء ادلتواصر م التوجه اإلاالمي ضدخس ج ما ق ن قطال ادلنتتات احلالل وقد و غ دت االنفا ع ي ا عجام
(  ) 271م يججار دوالر ،ومججن ادلتوق ج جن رضفج يف العججام  2123إىل  361م يججار  ،جمججا ادلعججامالت ادلالي ج احلججالل صب ججغ
دت ج ججا يف  2117قراو ج ج (  ) 2ضر يج ججون

و(  )438م يج ججار دوالر ،وايصج ججس هج ججذا الج ججرق يف  2123إىل ( ) 3

ضر يون و(  ) 819م يارات دوالر .وضش س ادلعامالت احلالل معجامالت البنجوك وادل اقجات ادلاليج وم اقجات الت و جس
اإلاالمي والشركات اليت ضع س وص الن

اإلاالمي  .وقطال القياد احلالل دخس ج ماً يف القبا صرد جنف ع يه يف

 2117د جوايل (  ) 177م يججار دوالر ومججن احملت ججس جن صججس دت ج االنفججا ع يججه إىل مججا ججد عججن (  ) 274م يججار
دوالر يف  .2123والقياد احلالل ال ضع جن ما عداها زلرم ع ى اإلطال
اليت ضردم ا منتتعات وصناد

ص ي لفظ ط ع ى األنشجط القجيادي

و من جي سلالفات ل شر ع  ،ص ي ال ضردم جي طعام جو شجراب زلجرم وصج ادلعترجدات

اإلاججالمي وال وجججد صي ججا صججاالت ل عججا الر ججار جو جمججاكن سلت ط ج وججم النقججاء والرجججال ل قججباد والججرق  .واإلعججالم
والًتصيه اإلاالمي أييت كذلأ ق ن قطاعات احلالل  ،وقد و غ دت اإلنفا ع ى هذا الرطال العجام  2117قراوج (
 ) 219م يج ج ججارات دوالر ،ومج ج ججن ادلتوق ج ج ج جن ًتص ج ج ج الج ج ججرق إىل  288م يج ج ججار دوالر اج ج ججن  ، 2123و لنقج ج ججب لغدو ج ج ج
ومقتحمرات التت يس اليت ال دخس يف صناعت ا الوكحول ودهن اخلن جر و جغ دتج اإلنفجا ع ي جا يف  2117ضلجو (
 ) 148م يار دوالر ،ويف  2123اي د عن  221م يار دوالر.3
و عتجل ن ام الرانون ادلالي ي الراب ع ي قانون األوصاف التتار لعجام  1975جول قجانون قجرن احلجالل دلنتتجات
وجات ع س ضشر عي ن

ااتخدام وص دالً ع ي ادلنتتجات  ،وقجد ضطجور ذلجأ التن جي وشجوكس وااج طوججا قجانون

األوصاف التتار ادلالي ي  ،والذي جشار إيل ادلنتج احلالل نه ادلنتج الذي تواص م الشر ع اإلاالمي  ،والذي خي و
من جي موكوتات مصدرها ديجواتات زلرمج جو غجيف مجدكاا وصرجاً لرواعجد الشجر ع اإلاجالمي جو جي شجيء صلجت جو مقجوكر
وصراً ألدوكام الشجر ع اإلاجالمي جو جي شجيء مقجتخرج مجن اإلنقجان جو عابجد إليجه ال ءيج ا الشجر ع اإلاجالمي  ،جو جي
مواد قارة جو خطرة جو اام ، ،جن ال حيمر ادلنتج جو عاجل جو صن ووااط جدوات م وث لنتااات  ،وجن ال خيت ط
1

اللجنة الفنية الخليجية لقماع مواصفات المنتجات الغذائية ,الزراعية (  ، ) 2219األغذية الحالت  ،الرياض  ،ص.45
2
بةةارودي عبةةداللمي (  ، ) 2218حمايةةة المسةةتهل – المفةةاهيم والواقةةع الةةراهن والماشةةرات المسةةتقبلية  ،جمةيةةة الةلةةوم االقتصةةادية
السورية  ،دمشي  ،ص.22
3
بارودي عبداللمي (  ، ) 2218مرجع سابي  ،ص.22
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اعداا جو ء ي ا جو ء نه م جي منتتات ال ضنطب ع ي ا الشروط ادلتردم  ،جو جي شجيء صلجت وصرجاً ألدوكجام الشجر ع
اإلاالمي  ،ك ا وجا جن ت اعدادا وضصجنعه وء يج ا وء نجه ونر جه وعرقجه وء يج ا طراعجاة االشجًتاطات ومعجا يف اجلجودة
والقالم والصح واألمان يف ادلنتج .و شوكس احلالل وصراً ل تعر

ادلتردم خ و ادلنتج من النتااجات وادلنوكجرات ومجن

جي مادة اام جو قارة جو قذرة  ،صمال عن اشًتاط جن ضوكون ال حوم مذوود وصراً ل رواعد الشرعي  ،و ناط يف العادة
طعا يف اجلودة والقالم الصحي اليت نبغي مراعا ا يف ادلنتج يف كس مرادس انتاجه اوتداءً من مواردا األولي دىت وصجوله

إيل ادلقت أ الن ابي مجروراً وع يجات اإلنتجاج واخلجدمات ال وجقجتي مجن ءج ن ونرجس وضقجو وغيفهجا  ،وذلجأ المت جال
لن

اجلودة والقالم الصحي واليت ضع الوقا

دلخاطر احملدق وقالم الغذاء من خالل التوثي والتتب .1

ك ا جنه جمام ازددد سلاوف ادلقت وكم ادلق م يف الدول الغيف مق

وشنن الريود الد ني يف ضنجاول جغذ ج معينج

 ،وهي سلاوف مشروع وعد الفميح اليت داقت طنتج نران الدجاج الذي ضنتته شجرك هجيف واكتشج صيجه مشجترات
حل اخلن ر رغ من وجود عالم دالل ادلطبوع ع ى ادلنتتات الغذابي ل شرك اليت ذلا جك ر من مخق عشر عام ضبال
يف مع

ادلتاجر الوكجلة  ،األمر الذي قع من ر ادلقت وكم ادلق م يف الدول الغيف مق

قامت شرك متخصص يف الوكي ياء احليو

ووناء ع ي ذلجأ

خًتال ج از دالل ضقت ردم د العون ل ق م الذ ن ر دون التحر

مججن وجججود حلج اخلن ججر جو جي مججن مشججتراضه يف ادلنتتججات الغذابيج واألطع ج  ،ك ججا تحرج ج مججا مججن وجججود الوكحججول يف
ادلنتتات الغذابي  ،وجداة االختبار هذا عبارة عن شجر ط معبجن داخجس ع بج كرضونيج ضشجبه ع جا األدو ج  ،مج ودة نبووج
ماص ضقتخدم يف إقاص ادلاء القاخن ل نتج الغذابي ووقع ا وعد ذلأ يف قناة سلصوص بجا عالمجات عالمج وادجدة
معناها ال وجد خن ر وعالمتان ضع ادلنتج حيتوي ع ى خن ر.2
ادلنهجية :
اعت ججد البحججث ع ججي ادلججن ج الوصججفي العت ججاد ع ججي جا ج وب ادلقججح االجت ججاعي اججتخدام العين ج العش جوابي غججيف
ادلنت ج  ،ضوكججون رلت ج البحججث مججن مججوطفي جامع ج الرصججا ل ع ججوم اإلنقججاني والتطبري ج  ،ومت ء ج البيججاتات ووااججط
اات ارة ااتبيان زلوك حتوكي ظاهري من قبس مخق جعماء هيئ ضدر ت ورق ع االجت ال جبامع طراو ت.
عينة البحث :
 .اجلنس:
جدول (  ) 1ضوز جصرد العين دقا اجلنت
اجلنس

التكرار

النسبة

ذكور

32

32.1

إتاث

68

68.1

اج ول

111

111.1

1

أحمد سالم وليا (  ، ) 2218مرجع سابي  ،ص.132
2
المزيدي هاني (  ، ) 2213مرجع سابي  ،ص.176
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ضوكونت العين من (  ) 111صرد منرق إىل لج ج ج (  ) 32ذكور و(  ) 68إتاث اجلدول ( .) 1
 .الع ر:
جدول (  ) 2ضوز جصرد العين دقا الع ر
العمر

الكل

االانث

الذكور

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

من  02إىل 02

34

34.0

5

15.6

29

42.6

من  00إىل 02

25

25.0

0

1.1

12

17.6

من  00إىل 22

28

28.0

13

40.6

18

26.5

من  20إىل 02

12

12.0

10

31.3

8

11.8

أكثر من 02

1

1.0

4

12.5

1

1.5

اجملموع

111

111.1

32

100.0

68

100.0

تبججم مججن اجلججدول (  ) 2جن الفئ ج الع ر ج مججن ( مججن  18إىل  ) 31هججي جع ججي نقججب الججيت و غججت ( ) 34.0م ججس
الججذكور نقججب ( )15.6و االتاث ( ، )42.6ض ججا الفئ ج الع ر ج ( مججن  41إىل  ) 51ونقججب ( ) 28.0م ججس الججذكور
نقب ( )40.6و االتاث ( ، )26.5مث الفئ الع ر ( من  31إىل  ) 41ونقب ( ) 25.0اليت ق ضتم ن نقب مجن
الذكور ( )1.1وم ن االتاث نقب ( )17.6مث الفئ الع ر من (  51إىل  ) 61ونقب ( ) 12.0م س الذكور نقجب
( )31.3واالتاث ( )11.8مث الفئ الع ر ( جك ر من  ) 61ونقب ( ) 1.0ديجث م جس الجذكور نقجب ( )12.5و ق
م س االتاث نقب (.)1.5
 .ادلستوي التعليمي :
جدول (  ) 3ضوز جصرد العين دقا ادلقتوة التع ي ي
ادلستوي التعليمي

الكل

إانث

ذكور

التوكرار

النقب

التوكرار

النقب

التوكرار

النقب

جامعي

89

89.0

30

93.8

59

86.8

متوسط

5

5.0

0

0.0

5

7.4

أساسي

6

6.0

2

6.3

4

5.9

اجملموع

111

111.1

32

100.0

68

100.0
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تبم مجن اجلجدول (  ) 3جن ادلقجتوة التع ي جي ألصجراد العينج ت جس يف ججامعي ونقجب ( ) 89.0م جس الجذكور نقجب
(  ) 56.1ومج ن اإلتاث نقججب ( ،)86.8وجن ( ) 5.0مججن ذات مقججتوي ضع ي جي متواججط م ججس (  ) 1.1ذكججور و
( ) 7.4إتاث  ،وإن ( )6.0من ذات مقتوي ضع ي ي جاااي م س( ) 6.3ذكور و( )5.9إتاث.
عرص وحتليل البياانت :
 .الثقة أبن ادلنتوجات األجنبية ادلصدر يتم تسويقها وفق مواصفات الغذاء اإلسالمي:
جدول ( ) 4
ال ر ن ادلنتوجات األجنبي ادلصدر ت ضقو ر ا وص مواصفات الغذاء االاالمي
البيان

الكل

االانث

الذكور

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

23

23.0

9

28.1

14

20.6

إىل حدا ما

36

36.0

11

34.4

25

36.8

ال

41

41.0

12

37.5

29

42.6

اجملموع

100

100.0

32

100.0

68

100.0

جشار ونع ( ) 23.0من ادلبحوثم ن لد

ثر ن ادلنتوججات األجنبيج ادلصجدر جت ضقجو ر ا وصج مواصجفات

الغذاء اإلاالمي  ،م س الذكور صي ( )28.1وم س اإلتاث ( ، )20.6وين ا جشجار ( ) 36.0ن إىل دجدا مجا لجد
ثرج ن ادلنتوجججات األجنبيج ادلصججدر ججت ضقججو ر ا وصج مواصججفات الغججذاء اإلاججالمي م ججس الججذكور صججي ( ) 34.4وم ججس
اإلتاث ( ، )36.8وجشججار ( )41.0مججن

ن لججيت لججد

ثر ج ن ادلنتوجججات األجنبي ج ادلصججدر ججت ضقججو ر ا وص ج

مواصفات الغذاء اإلاالمي م س الذكور صي ( )37.5وم س اإلتاث ( ، )42.6ك ا جاء يف اجلدول ( .) 4
ضبم وشوكس ك ي جن نقب الذ ن لجيت لجد

ال رج ن ادلنتوججات األجنبيج ادلصجدر جت ضقجو ر ا وصج مواصجفات

الغذاء اإلاالمي هجي النقجب األع جى  ،وض ج إيل دجدا مجا مث الجذ ن رجون ن ادلنتوججات األجنبيج ادلصجدر جت ضقجو ر ا
وص مواصفات الغذاء اإلاالمي  ،وكذلأ هو احلال لدي صئ الذكور ولدي صئ اإلتاث.
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 .الريام ورراءة موكوتات ادلنتج األجنيب ادلوجودة ع ي الغالف :

جدول (  ) 2القيام بقراءة مكوانت ادلنتحل األجنيب ادلوجودة علي الغالف

البيان

الكل

االانث

الذكور

التوكرار

النقب

التوكرار

النقب

التوكرار

النقب

نعم

56

56.0

19

59.4

37

54.4

إىل حدا ما

20

20.0

6

18.8

17

25.0

ال

24.0

24.0

7

21.9

17

25.0

اجملموع

100

100.0

32

100.0

68

100.0

جشججار وججنع ( ) 56.0مججن ادلبحججوثم هن ج رومججون ور جراءة موكججوتات ادلنججتج األجنججيب ادلوجججودة ع ججي الغججالف م ججس
الججذكور صججي ( )59.4وم ججس اإلتاث ( ، )54.4وين ججا جشججار ( )20.0هنج إىل دججدا رومججون ورجراءة موكججوتات ادلنججتج
هنج ال

األجنججيب ادلوجججودة ع ججي الغججالف م ججس الججذكور صججي ( )18.8وم ججس اإلتاث ( ، )25.0وجشججار ( )24.0مججن

رومججون ورجراءة موكججوتات ادلنججتج األجنججيب ادلوجججودة ع ججي الغججالف م ججس الججذكور صججي ( )21.9وم ججس اإلتاث (، )25.0
ك ا جاء يف اجلدول ( .) 5
ضبجم وشججوكس ك ججي ارضفججال نقجب الججذ ن رومججون ورجراءة موكجوتات ادلنججتج األجنججيب ادلوجججودة ع جي الغججالف جع ججي  ،وض ج
الذ ن ال رومون ورراءة موكوتات ادلنتج األجنيب ادلوجودة ع جي الغجالف  ،مث الجذ ن إيل دجدا مجا رومجون ورجراءة موكجوتات
ادلنتج األجنيب ادلوجودة ع ي الغالف ،وكذلأ هجو احلجال لجدي صئج الجذكور  ،وارضفجال نقجب االيت رجومن ورجراءة موكجوتات
ادلنتج األجنيب ادلوجودة ع ي الغالف  ،وضقاوي نقب االيت ال رومن لرراءة وااليت رومن وذلأ وشوكس متواط.
 .معرص إن الرم )  ( E441ع حل اخلناز ر :
جدول (  ) 0معرفة إن الرمز )  ( E441يعين حلم اخلنازير
البيان

الكل

االانث

الذكور

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

24

24.0

10

31.3

25

36.8

إىل حدا ما

9

9.0

3

9.4

6

8.8

ال

56

56.0

19

59.4

37

54.4

اجملموع

100

100.0

32

100.0

68

100.0
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جش ججار و ججنع ( ) 24.0م ججن ادلبح ججوثم ن ل ججد

معرص ج إن الرم ج ) (E441ع ج حل ج اخلن ججاز ر م ججس ال ججذكور ص ججي

( )31.3وم س اإلتاث ( ، )36.8وين ا جشار ( )9.4هن إىل ددا ما عرصون إن الرم ) (E441ع حل اخلناز ر
م س الذكور صي ( )9.4وم س اإلتاث ( ، )8.8وجشجار ( )56.0مجن

هنج ال عرصجون إن الرمج ) (E441عج حلج

اخلناز ر م س الذكور صي ( )59.4وم س اإلتاث ( )54.4ك ا جاء يف اجلدول ( .) 6
ضبجم وشجوكس ك جي ارضفجال نقجب الجذ ن لجيت لجد

معرصج ان الرمج )  ( E441عج حلج اخلنجاز ر وض ج الجذ ن

عوف مث الذ ن ال عرصون  ،وكذلأ هو احلال لدي صئ الذكور ولدي صئ اإلتاث
 .معرص ج إن التنججول الوكبججيف يف ميججدان منتتججات األغذ ج قججد وكججون لججه جثججر كبججيف يف اقحججام م جواد زلرم ج وصلقججه ومشججبوه
مصدرها اجلناز ر وادليته :
جدول (  ) 7معرفة إن التنوع الكبري يف ميدان منتجات األغذية
قد يكون لو أثر كبري يف اقحام مواد حمرمة وجنسو ومشبوىة مصدره اجلنازير وادليتو
البيان

الكل

االانث

الذكور

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

56

56.0

17

53.1

39

57.4

إىل حدا ما

25

25.0

8

25.0

17

25.0

ال

19

19.0

7

21.9

12

17.6

اجملموع

100

100.0

59.4

59.4

68

100.0

جشار ونع ( )56.0من ادلبحوثم ن لد

معرص ن التنول الوكبجيف يف ميجدان منتتجات األغذ ج قجد وكجون لجه

جثججر كبججيف يف اقحججام مجواد زلرمج وصلقججه ومشججبوه مصججدرها اجلنججاز ر وادليتججه ك جواد جوليج يف قاب ج ال عججد ذلججا مججن ادلنتتججات
الغذابي اليت ت ااًتدادها  ،م س الذكور صي ( )53.1وم س اإلتاث ( ، )57.4وين ا جشار ( )25.0هن إىل ددا
لد

معرص إن التنول الوكبيف يف ميدان منتتات األغذ ج قجد وكجون لجه جثجر كبجيف يف اقحجام مجواد زلرمج وصلقجه ومشجبوه

مصججدرها اجلنججاز ر وادليتججه ك جواد جولي ج يف قاب ج ال ع جد ذلججا مججن ادلنتتججات الغذابي ج الججيت ججت ااججًتدادها م ججس الججذكور صججي
( )25.0وم ج ججس اإلتاث ( ، )25.0وجشج ججار ( )19.0مج ججن

هن ج ج لج ججيت لج ججد

معرص ج ج إن التنج ججول الوكبج ججيف يف مي ج ججدان

منتتات األغذ قد وكون له جثر كبيف يف اقحام مواد زلرم وصلقه ومشبوه مصدرا اجلناز ر وادليته ك واد جولي يف قاب
ال عد ذلا من ادلنتتجات الغذابيج الجيت جت ااجًتدادها م جس الجذكور صجي ( )21.9وم جس اإلتاث ( ، )17.6ك جا ججاء يف
اجلدول ( .) 7
ضبم وشوكس ك ي ارضفال نقجب الجذ ن لجد

معرصج إن التنجول الوكبجيف يف ميجدان منتتجات األغذ ج قجد وكجون لجه جثجر

كبججيف يف اقحججام م جواد زلرم ج وصلقججه ومشججبوه مصججدرها اجلنججاز ر وادليتججه  ،ك جواد جولي ج يف قاب ج ال عججد ذلججا مججن ادلنتتججات
11

الغذابي اليت ت ااًتدادها  ،وض

معرص إيل دداً ما مث الذ ن ليت لد

الذ ن لد

معرص  ،وكذلأ هو احلال لدي

صئ الذكور ولدي صئ اإلتاث.
 .أت يججد الججدعوة لتمج م مواصججفات الغججذاء احلججالل قج ن ادلرججررات الدرااججي لتع ججي األاججاس دججيت ججنش الججنشء ولججد
درا وذلأ :
جدول (  ) 8أت يد الدعوة لتم م مواصفات الغذاء احلالل
ق ن ادلرررات الدرااي لتع ي األااس ديت نش النشء ولد
الكل

البيان

درا وذلأ
االانث

الذكور

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

83

83.0

26

81.3

57

83.8

إىل حدا ما

16

16.0

5

15.6

11

16.2

ال

1

1.0

1

3.1

0

1.1

اجملموع

100

100.0

32

100.0

68

100.0

جشججار وججنع ( )83.0مججن ادلبحججوثم هن ج

ججدون الججدعوة لتم ج م مواصججفات الغججذاء احلججالل ق ج ن ادلرججررات

الدرااي لتع ي األااس دجيت جنش الجنشء ولجد

درا ج وجذلأ م جس الجذكور صجي ( )81.3وم جس اإلتاث (، )83.8

وين ججا جشججار ( )16.0هن ج إىل دججدا مججا ججدون الججدعوة لتم ج م مواصججفات الغججذاء احلججالل ق ج ن ادلرججررات الدرااججي
لتع ججي األاججاس دججيت ججنش الججنشء ولججد
( )1.0من

درا ج وججذلأ م ججس الججذكور صججي ( )15.6وم ججس اإلتاث ( ، )16.2وجشججار

هن ال دون الدعوة ل تم م مواصفات الغذاء احلالل ق ن ادلرررات الدرااي لتع ي األااس ديت

نش النشء ولد

درا وذلأ م س الذكور صي ( )3.1وم س اإلتاث (  ، )1.1ك ا جاء يف اجلدول ( .) 8

ضبججم وشججوكس ك ججي ارضفججال نقججب الججذ ن ض ججدون الججدعوة لتم ج م مواصججفات الغججذاء احلججالل ق ج ن ادلرججررات الدرااججي
لتع ي األااس ديت نش النشء ولد

درا وذلأ  ،وض

الذ ن دون ذلأ إيل دداً ما مث ونقب قئي الذ ن ال

دون  ،وكذلأ هو احلال لدي صئ الذكور  ،إما صئ االتاث صرد ارضفعت النقب لدي ادل جدات مث ض جن ادل جدات إيل
دداً ما  ،وعدم وجود عدم م دات ل دعوة لتم م مواصفات الغذاء احلالل ق ن ادلرررات الدرااي لتع ي األااس
ديت نش النشء ولد

درا وذلأ.

ملخص النتائحل :
 . 1إن ارضف ججال نق ججا ال ججذ ن ل ججيت ل ججد

ال ر ج ن ادلنتوج ججات األجنبي ج ادلص ججدر ججت ضق ججو ر ا وص ج مواص ججفات الغ ججذاء

اإلاجالمي  ،م شجر رجي و اللجه ع جي مجدي قجدرة اجل جات ادلقج ول ع جي الجتحوك يف دخجول األطع ج واألشجرو ادلخالفج
دلوصفات ادلنتج احلالل.
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 2إن ارضفال نقجب الجذ ن رومجون ورجراءة موكجوتات ادلنجتج األجنجيب ادلوججودة ع جي الغجالف  ،م شجر كجد عجدم وججود ال رج
وت ت ادلنتوجات األجنبي الصدر طواصفات الغذاء اإلاجالمي احلجالل  ،وم شجر فيجد ووججود وعجي لجدي ادلجواطن العجادي
ومرورة االطالل ع ي موكوتات ادلنتج األجنيب ادلصدر.
 .3إن ارضفال نقب الذ ن ليت لد
ضوعي االصراد جت

معرص ان الرم )  ( E441ع حل اخلناز ر  ،م شر قوي ومرورة الع س ع ي

ال ييب دلفاهي ادلتع ر طوكوتات ورموز األغذ الغيف مت اشي عن الشر ع اإلاالمي  ،وخاص يف

احلاالت اليت قاصرون صي ا لب دان غيف مق .
 .4إن ارضفال نقب الذ ن لد

معرص إن التنول الوكبيف يف ميدان منتتات األغذ قد وكون له جثر كبيف يف اقحام مواد

زلرم وصلقه ومشبوه مصدرها اجلناز ر وادليته  ،ك واد جولي يف قاب ال عد ذلا من ادلنتتات الغذابي اليت ت ااًتدادها
 ،و لرغ من جن وجود ادلعرص عد م شر جيد  ،جال جن نقب الجذ ن لجيت لجد
ع ي وجود جصراد جت

ليت لد

معرصج وإن كانجت صجغيفة جال جهنجا ضجدل

معرص  ،ألمر الذي دعوا إيل الع س ع ي ض ري هذا الفئ .

 .5ارضفال نقب الذ ن ض دون الدعوة لتم م مواصفات الغذاء احلالل ق ن ادلرجررات الدرااجي لتع جي األاجاس دجيت
جنش الججنشء ولججد

درا ج وججذلأ  ،واجججا ت ادلبحججوثم ض كجد جمهيج ض كججد الججنشء طفجاهي وجدوكججام الشججر ع اإلاججالمي يف

األطع واألشرو وغيفا من ادلنتتات اليت جصبحت مرضبط حلالل واحلرام.
ادلراجع :
 .1جاججد اججاق و ليبججا

(  ، ) 2118دور البيئ ج التشججر عي يف ضطبي ج معججا يف احلججالل يف ادلنتتججات واخلججدمات دلالب ج

الن ام الرانورت ال ييب ااًتشاداً دلعا يف ادلالي  ،رل الشر ع والرانون طالي د  ،العدد ال امن  ،اج د األول .
 .2ال تن ج الفني ج اخل يتي ج لرطججال مواصججفات ادلنتتججات الغذابي ج وال راعي ج (  ) 2119األغذ ج احلججالل  ،القججعود ،
الردا.
 .3ادل دي هارت (  ، ) 2113ثراص احلالل  ،مع د الوكو ت لغحباث الع ي  ،الوكو ت.
 .4د صتحي (  ، ) 2115الم اتات الرانوني حل ا جمن ادلنتوجات الغذابي يف التشر اجل ابري  ،دكتوراا منشورة
 ،جامع اجل اب .
 .5رودي عبدال طي (  ، ) 2118اا ج ادلقجت أ – ادلفجاهي والواقج الجراهن وادل شجرات ادلقجترب ي  ،يلعيج الع جوم
االقتصاد القور  ،دمش .
 .6خلجيف اج ي (  ، ) 2115دور المجواوط األخالقيج يف حتريج األمججن الغججذابي يف اإلاجالم  ،جامعج الجوادي  ،ك يج
الع وم االجت اعي واإلنقاني  ،قق الع وم اإلاالمي .
 . 7ال تن ج الفني ج اخل يتي ج لرطججال مواصججفات ادلنتتججات الغذابي ج وال راعي ج (  ) 2119األغذ ج احلججالل  ،القججعود ،
الردا.
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.8غ ججاًل عاب ججدة و(خ ججرون (  ، ) 2121دريرج ج اا ججتخدام اجليالض ججم زل ججرم ادلص ججدر ك ججادة مم ججاص لغغذ ج م ججن من ججور
إاججالمي  ،رل ج اجلامع ج اإلاججالمي ل درااججات الشججرعي والرانوني ج  ،العججدد ال الججث  ،اج ججد ال ججارت وال ججانون -325 ،
.291
 .1جاججد اججاق و ليبججا

(  ، ) 2118دور البيئ ج التشججر عي يف ضطبي ج معججا يف احلججالل يف ادلنتتججات واخلججدمات دلالب ج

الن ام الرانورت ال ييب ااًتشاداً دلعا يف ادلالي  ،رل الشر ع والرانون طالي د  ،العدد ال امن  ،اج د األول .
 . 2ال تن ج الفني ج اخل يتي ج لرطججال مواصججفات ادلنتتججات الغذابي ج وال راعي ج (  ) 2119األغذ ج احلججالل  ،القججعود ،
الردا.
 .3ادل دي هارت (  ، ) 2113ثراص احلالل  ،مع د الوكو ت لغحباث الع ي  ،الوكو ت.
 .4د صتحي (  ، ) 2115الم اتات الرانوني حل ا جمن ادلنتوجات الغذابي يف التشر اجل ابري  ،دكتوراا منشورة
 ،جامع اجل اب .
 .5رودي عبدال طي (  ، ) 2118اا ج ادلقجت أ – ادلفجاهي والواقج الجراهن وادل شجرات ادلقجترب ي  ،يلعيج الع جوم
االقتصاد القور  ،دمش .
 .6خلجيف اج ي (  ، ) 2115دور المجواوط األخالقيج يف حتريج األمججن الغججذابي يف اإلاجالم  ،جامعج الجوادي  ،ك يج
الع وم االجت اعي واإلنقاني  ،قق الع وم اإلاالمي .
 .7ال تن ج الفني ج اخل يتي ج لرطججال مواص جفات ادلنتتججات الغذابي ج وال راعي ج (  ) 2119األغذ ج احلججالل  ،القججعود ،
الردا.
.8غ ججاًل عاب ججدة و(خ ججرون (  ، ) 2121دريرج ج اا ججتخدام اجليالض ججم زل ججرم ادلص ججدر ك ججادة مم ججاص لغغذ ج م ججن من ججور
إاججالمي  ،رل ج اجلامع ج اإلاججالمي ل درااججات الشججرعي والرانوني ج  ،العججدد ال الججث  ،اج ججد ال ججارت وال ججانون -325 ،
.291
التوصيات :
 .ضوعي الناس مهي ادلنتوجات احلالل وضعر ف وت أ ادلنتتات ذات األصول األولي احملرم والتوق عن التعامس مع ا.
 .1الع جس ع ججي إوجججاد ن ج ضتبج ل نتتججات احلجالل  ،ضمج ن مراقبج مرادجس التصججني اوتججداءً مجن مرد ج ادلوكججوتات األوليج
ووصول إيل د ادلقت أ.
ً

 . 2الع س ع ي وق قجواوط ومعجا يف م مج ل جورد ن لمجبط ادلجواد اخلجام وادلمجاصات الغذابيج الجيت ضجدخس يف ادلنتتجات
الغذابيج الججيت قججتورد ها ادلقج ون  ،وكججذلأ احلججال لنقججب ل جواد اخلججام وادلمججاصات الغذابيج الججيت وججدء يف ااججتخدام ا يف
التصني الغذابي يف والد ادلق م.
 . 3الع س ع ي إوجاد البدابس احلجالل ل وكجوتات األوليج ل صجناعات الغذابيج والدوابيج ودجث ادلقجت ر ن وادلصجنعم ع جي
ااتخدام ا وضشتي ذوي رؤوس األموال ع ي ضبج مشجار قجخ خلدمج صجناع منتتجات دجالل طجا صي جا انتجاج مجواد
جولي ومماصات حيتاج ا التصني الغذابي.
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 . 4الع ججس ع ججي انشججاء مراكج جحبججاث ضعج

لبحججث الع ججي والشججرعي دججول ادلوكججوتات األوليج لتصججني األغذ ج واألدو ج

ل وقججوف ع ججي درير ج ادلوكججوتات ادلوجججودة يف ادلنتتججات الججيت قججت وك ا ادلق ج ون  ،واالط ئنججان ع ججي د يت ججا وك ججذلأ
الوصول إيل قواوط شرعي وع ي ضق يف إوجاد ودابس دالل.
 .5الع س ع ي أتايت النشء ع ي معرص ادلنتج احلالل.
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