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 عامة لمحة-1
 األغذية سالمة لضمان دور تأدية واملستهلكي والصناعة األنظمة واضعي على إطارها يف يتعّي  شراكة عن كناية  األغذية سالمة

 رصد أجل من إجراءات والختاذ مقبول هو ما لتحديد األغذية بسالمة خاصة تنظيمية أطر وجود الضروري ومن .للجميع
 تصل األغذية أنّ  غري .االحتيالية أو املأمونة غري املمارسات من العموم محاية أجل من املمتثلي غري ومعاقبة وتشجيعه االمتثال

 األغذية سالمة على املخاطر من احلدّ  ويتطّلب .احلكومات طريق عن وليس األسواق خالل من رئيسي بشكل املستهلكي إىل
 بزمام" السوق"و املستهلكون أخذ مىت األرجح على هذا ويسري جّيدة ممارسات تطبيق على سقةمتّ  بصورة الصناعة تعمد أن

.  الثابتة الصناعات قبل من احلازمة األغذية سالمة إدارة ملمارسات فعاال   احمّفز   التجارية العالمة محاية عدّ وت   .اجلّيدة املمارسات
 سالمة حمركات لتسخري خاصة عناية إيالء الضروري من الرمسية، غري واألسواق املنتجون صغار فيها يطغى اليت البلدان ويف

 . األسواق يف األغذية

 القرارات صانعي عناية تستدعي التي الرئيسية االعتبارات-2
  األسواق في األغذية سالمة ضمان في المستهلكين دور تعميم 2-1

 سالمة ممارسات يف حتسي إحداث من املستهلكي متّكن اليت الظروف خلق أجل من ارئيسي   ار  دو  املستهلكي تثقيف يؤدي
 لدى اجليدة الصحية باملمارسات لإلقرار والتثقيف التوعية خالل من أفضل موقع يف املستهلكي وإنّ  .املوردين لدى األغذية
 تثقيف برامجمتّكن بدورها و  .الشوارع يف ت باع اليت األغذية قطاع يف ذلك على عّدة أمثلة هناك - ومكافأهتا املوردين



2

 اخلاصة وإعدادها األغذية مناولة ممارسات خالل من األغذية سالمةعلى  خاطرامل منقدر املستطاع  للحد توعيتهم/املستهلكي
 . هبم
 بد وال .األغذية سالمة ضمان يف دورهم بذلك سيتأثر موثوقة، غري املستهلكون يتلقاها اليت املعلومات معظم تكان  حال ويف

.  املعلومات توفري لدى املساءلةو  املسؤولية من مزيد تشجيع إىل نشط بشكل السعي من املدين اجملتمع وجمموعات للحكومات

 المحليين السكان حماية وضرورة المعايير في دواجيةز ا وجود خطر 2-2
 األسواق يف قوية حمركات غياب ظلّ  ويف .الغذائية الصادرات إىل بالنسبة األغذية لسالمة واضحة حمرّكات هناك تكون ما اغالب  

 تكون قد الوطنية، السلطات جانب من الكافية العناية وجود دون ومن النامية البلدان من العديد يف األغذية لسالمة احمللية
 أسواق يف املرفوضة املنتجات جتد قد املثال، سبيل فعلى. عّدة بطرق احملي   األغذية سالمة حالة تدهور على تداعيات لذلك

 استخدام إىل تناسبية غري بصورة األغذية على بالرقابة املعنية الوطنية السلطات تعمد وقد احمللية األسواق قنوات إىل امالذ   التصدير
 . الي  حم األغذية لسالمة الدعم إضعاف من مزيد إىل يؤدي مما الصادرات، سالمة لضمان مواردها

 على املخاطر جتاه محاية دون من احملليي املستهلكي قاعدة من كبرية  انسب   بساطة بكل ترتك اليت املزدوجة النظم أنّ  حي ويف 
 .خمتلف بشكل احمللية السوق قطاعات بعض تنظيم تقرر قد البلدان أنّ  إىل اإلشارة جتدر مقبولة، غري نظم هي األغذية سالمة

 املراقبة ونقاط املخاطر حتليل متطلبات من عدد إىل بالنسبة التجارية األعمال لبعض املمنوحة اإلعفاءات ذلك على األمثلة ومن
 تقييم عمليات إىل القرارات هذه تستند أن وجيب .تدرجيي حنو على اجلديدة التنظيمية املتطلبات لتطبيق املقررة الن هج أو احلرجة
 تعزيز أجل من العاملي لصغار الفرصة إفساح مبوازاةا حملي   األغذية سالمة حتسي إىل منتظم بشكل تسعى وأن للمخاطر متأنية

 على وتدلّ  إثباهتا ميكن افةشفّ  عمليات إىل تستند أن من االستثناءات هلذه بدّ  ال لكن .األغذية سالمة بإدارة اخلاصة نظمهم
 موّردون يستفيد أن اأيض   باإلمكان يكون أن وجيب .األخرى باملصادر مقارنة احمللي اإلنتاج نظم يف أدىن خماطر مستويات وجود

. اخلطر مستويات تدينّ  إثبات بعد هذه الرقابة عمليات ختفيف من املصّدرة، البلدان من ذلك يف مبا آخرون،

  االختبار ومتطلبات الخاصة المعايير: األغذية لسالمة لالمتثال السوق أدوات 2-3
 على الغذائي األمن كفالة  إىل الشركات خالهلا من تسعى هامة أداة لألسواق، الراهنة العوملة ظلّ  يف اخلاصة، املعايري خطط عدّ ت  

 ضعيفة، اإلنفاذ نظم فيها تكون اليت البلدان من ديناملورّ  إىل بالنسبة اخلطط، هذه شّكلت وقد .لديها مداداتاإل سالسل طول
 فأكثر أكثر املستوردة السلطات وتستعي. املتخصصة احمللية واألسواق الصادرات الوصول إىل أسواق من للتمكن هامة آلية

 األغذية سالمة لضمان الثالثة األطراف خلطط التنظيمية الن هج" مسألة مناقشة احالي   وجتري هذه الثالثة األطراف خبطط
 خالل العتمادها الصلة ذات التوجيهية اخلطوط جتهز وسوف الغذائي الدستور قبل من" األغذية جتارة يف العادلة واملمارسات

 البلدان يف الوطنية السلطات اخلطط هذه هتّمش أال الضروري ومن .2019 متوز/يوليو يف الغذائي الدستور هليئة املقبلة الدورة
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 أهداف بلوغ تيسري على تساعد إضافية ومعلومات إضافية أدوات استخدام خيار املعنية للسلطات تتيح أن بل املصّدرة
 . البالد يف األغذية بسالمة اخلاصة السياسات

 مبتطلبات منها املتعلق سيما ال املنتجي، إىل بالنسبة ضرورية غري تكاليف على ينطوي اخلاصة اخلطط هذه من اعدد   أنّ  غري
 التجزئة بائعي مع عادة اخلاصة اخلطط وتعمل .احلاالت بعض يف األغذية سالمة تعزز ال قد اليت املفّصلة االختبار أو التفتيش
. ذلك أمكنهم مىت بساطة، بكل التكّيف هبم جيدر بل - صوهتم إلمساع املنتجي لصغار الفرصة تتاح ال ما اوغالب   مباشرة
 املناقشات ت فضي أن على األمل وحيدو .اخلاصة اخلطط تعمل حيث السلطات" الصوت إمساع عدم" عملية عادة وتطال

 .النامية البلدان من العديد يف األوضاع هذه حتسي إىل الغذائي الدستور إطار يف أعاله املذكورة

 لالحتادات وجيوز .األغذية لسالمة االمتثال تعزيز أجل من اخلاص والقطاع النظم لواضعي اهام   منتدى الصناعية االحتادات وتوفّر
 تفتيش عمليات إجراء هلا وجيوز تنظيمية متطلبات تتضمن األغذية سالمة بشأن الصناعية للقطاعات مدونات تعدّ  أن التمثيلية
 الصناعية لالحتادات اأيض   وجيوز .املنتجي مستوى على االمتثال كلفة  من ختّفض الشهادات إلصدار إجراءات واختاذ مشرتكة

األمثلة  ومن .احمللية الظروف مع مكّيفة فيها االمتثال شروط لكنّ  الدولية اتطخطّ امل مع متسقة حملية طوعيةات ططّ خم تضع أن
( وهي خطة حملية تبّسط شروط FPEAKاحتاد مصّدري املنتجات الطازجة يف كينيا )من قبل  KenyaGapعلى ذلك تطوير 

من قبل صغار املنتجي. كذلك فإّن عدد ا  الذي ييّسر بدوره االمتثال ذي املردودية التكالفية GLOBALGAPاالمتثال لنظام 
 من البلدان األخرى طّورت إجراءات مبّسطة لالمتثال لعدد متنوع من اخلطط. 

  المنافسة على مساعدتها: الحجم الصغيرة التجارية لألعمال الفني الدعم 2-4
 خاصة األغذية، سالمة جمال يف تقين دعم وجود احلجم، واملتوسطة الصغرية املؤسسات سيما ال التجارية، األعمال تتطّلب

 االمتثال وآليات األسواق يف األغذية سالمة صعيد على املستجدة املتطلبات حول التوقيت احلسنة بالتحديثات يتعلق ما يف
 اليت العمليات يف األغذية سالمة إلدارة مؤهلي موظفي استقطاب عن احلجم الصغرية التجارية األعمال تعجز ما ب اوغال.  هلا

 الرمسيون املسؤولون يوفرها اليت اإلرشاد خدمات جانب إىل االحتادات، مستوى على مركزي تقين دعم على لذلك وتعتمد تؤديها
ويصّح هذا بالنسبة إىل البلدان النامية واملتقدمة على حّد سواء. . األغذية سالمة ملتطلبات االمتثال أجل من الرقابة عمليات عن

خدمات اإلرشاد للمزارعي خاصة يف ما يتعلق مبعايري االمتثال وتساعدهم يف هناية املطاف على  Flandriaففي بلجيكا، توفّر 
املنتجات الطازجة واألزهار يف كينيا وتنزانيا حيث يعتمد املزارعون إىل حد كبري زيادة إنتاجهم وتسويقه. وهذه هي حال قطاعي 
 جمال االمتثال للمعايري.  على احتادات الصناعات لديهم لبناء قدراهتم يف

 وجتهيز اإلنتاج منشآت يف األغذية سالمة إدارة جمال يف القدرات لبناء برامج وضع إىل النامية، البلدان يف خاصة حاجة، ومثة
 .االمتثال يتطّلبها اليت ، وتدريب املوظفي،املالئمة واملرافق املعدات لتطوير الدعم القدرات هذه تشمل أن وجيب. األغذية
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  األغذية سالمة في العامة الثقة لتعزيز الخاص القطاع اتحادات دور تعزيز 2-5
مسألة متعلقة باالمتثال جيدر بواضعي األنظمة إنفاذها يف مجيع األوقات وهي ال تقتصر على التمييز بي  األغذية سالمة تعدّ 

املنتجات أو سوى ذلك من أدوات التسويق. وباستطاعة التعاون بي احتادات القطاع اخلاص وواضعي األنظمة أن يكون فّعاال  
لغذائية لسالمة األغذية. وغالب ا ما يسعى واضعو األنظمة إىل دعم احتادات لتيسري امتثال املنتجي ومشغلي األعمال التجارية ا

اليت متّثل غالبية األطراف الفاعلة يف قطاع صناعي ما واليت تتّمز أماناهتا مبهنيتها وبسعيها إىل تنمية قدرات القطاع اخلاص 
علة يف قطاع صناعي ما لالنضمام إىل االحتادات وقد يتخذ هذا الدعم شكل سياسة مشّجعة جلميع األطراف الفااألعضاء فيها. 

من أجل تيسري التواصل السريع بشأن تدابري الرقابة والتعاون يف جمال بناء القدرات. وقد جنح هذا التعاون بالفعل بي حكومة 
من صغار املزارعي. وجرى تطبيق تعاون مماثل يف قطاع  150 000كينيا واحتاد قطاع املنتجات الطازجة يف تيسري امتثال حنو 

مصايد األمساك ويف قطاعات املنتجات الطازجة يف كّل من غانا وتنزانيا وهو ما عزز بشكل ملحوظ امتثال املزارعي واملستزرعي 
وجود شراكة حسنة للمعايري، خاصة املتعلق منها باخلدود القصوى ملخلفات مبيدات اآلفات. وإضافة إىل ذلك، من شأن 

التنظيم وشفافة بي واضعي األنظمة واالحتادات أن يؤدي إىل مؤسسات وسيطة قوية قادرة على حشد الدعم من الشركاء يف 
 التنمية لتأدية أنشطتها. 

 الخالصة -3
 تتخذها اليت اإلجراءات أنّ  غري الغذائية؛ اإلمدادات سالمة لضمان أساسية بأمهية األغذية سالمة لتنظيم الفعالة النظم تتسم

 ديناميكية خلق من املستهلكي ميّكن داعم مؤسسي إطار ووجود املستهلكي توعية شأن ومن .لوحدها كافية  غري احلكومات
 من املنتجي لصغار الفين الدعم خدمات توفري شأن ومن. األغذية لسالمة مستمرة عناية إيالء تشّجع األسواق ضمن إجيابية

 املنتجات سالمة حتّسن خالل من األسواق يف التنافسية قدرهتم حتسي من ميّكنهم أن احلكومية غري أو احلكومية املؤسسات قبل
 . اإلنتاج كفاءة  وازدياد وجودهتا


