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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 راعةالز جلنة

  والعشرون الرابعة الدورة

 9102 األول تشرين/أكتوبر 3 – أيلول/سبتمرب 92 ،روما

 العامل يف األغذية سالمة لتحسني والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية

 

 موجز

يف دورتها التاسعة عشر نهج السلسلة الغذائية ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( من أجل بعد أن أيدت جلنة الزراعة 

أغذية آمنة ومغذية، واصلت املنظمة لعب دور رئيسي يف احلوكمة العاملية لسالمة األغذية ويف تنمية القدرات. وتددع   

د اهتمام كاف لسالمة األغذية أمدر ردرور    سالمة األغذية حتقيق األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة: وإن اسنا

لتحسني األمن الغذائي والتغذية وللتخفيف من حدة الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية. وكاندت هنداد دروم مسدتفادة    

على مدى العقد املاري، وهناد تغيري يف "ساحة النظام الغذائي" تتطلب إعدادة تفكدري يف برندامج السدالمة الغذائيدة      

التخطيط االسرتاتيجي األخرية. وتستعرض هذه الورقة جماالت العمل الرئيسية اليت مت حتديددها علدى   خالل عملية 

( 1أنها جوهر اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني السالمة الغذائية على املستوى العداملي. وتشدمل هدذه: )   

حلوكمة العاملية لسالمة األغذية القائمة على العل ؛ ( دع  ا2تعزيز القدرات التنظيمية القطرية للرقابة على األغذية؛ )

( تيسدري الوصدول إىل املعلومدات مدن خدالل      4( تعزيز حتسني إدارة سالمة األغذية على طول السلسلة الغذائية؛ )3)

( املساهمة يف توفري املعلومدات بشد ن السلسدلة الغذائيدة والتوقعدات بشد ن       5املنصات وقواعد البيانات ذات الصلة؛ )

 لقضايا التنظيمية املتعلقة باألغذية. ا

وإن الدور الرئيسي الذ  تلعبه املنظمة يف احلوكمة العاملية يضعها يف ورع جيد لتوجيه احلكومدات يف عمليدة إنشدا     

وتشغيل النظ  التنظيمية للرقابة على األغذية. وتسمح خربة املنظمة املتعلقة بالسلسدلة الغذائيدة بتقددي  دعد  ملمدوم      

بيق توجيهات الدستور الغذائي يف قطاعات فرعية حمددة واملعلومات بش ن قضايا السلسلة الغذائية املعقددة.  بش ن تط

ويكمن ذلك ورا  قيمة املنظمة يف اجلهود العاملية ملعاجلة املشداكل مثدل مقاومدة مضدادات امليكروبدات. وعدالوة علدى        

اد  الفريد يف معاجلة األبعداد الزراعيدة الغذائيدة للجددول     ذلك، يعزز اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة دورها القي

العاملي لتيسري التجارة بطريقة بنا ة ومتسقة مع التزامات البلدان، من أجدل التنظدي  الفعدال لصدحة النبدات وصدحة       

 احليوان وسالمة األغذية. 
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 اإلجراءات املقرتح أن تتخذها اللجنة:

 يرجى من جلنة الزراعة أن:  

تؤيد جمداالت العمدل الرئيسدية الديت مت حتديددها باعتبارهدا جدوهر اسدرتاتيجية املنظمدة لسدالمة            )أ(

 األغذية؛ 

تدع  دورا أكرب للمنظمة يف برامج تيسري التجدارة باعتبارهدا وسديلة هامدة لددع  تنفيدذ اسدرتاتيجية         )ب(

 املنظمة لسالمة األغذية؛ 

ب املتزايد على برنامج املنظمة للمشورة العلميدة بشد ن   تقدم املشورة بش ن كيفية مواجهة حتد  الطل )ج(

 سالمة األغذية؛ 

تقدم املشورة بش ن دور املنظمة للمساهمة يف توفري املعلومات بشد ن السلسدلة الغذائيدة العامليدة، وأن      )د(

تقدم التوجيه بش ن دور املنظمة يف مساعدة البلدان على احتدوا  التهديدد املتندامي ملقاومدة مضدادات      

 امليكروبات واآلثار السلبية احملتملة على األغذية والزراعة. 

 ميكن توجيه أ  استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

Renata Clarke 
 رئيسة وحدة سالمة وجودة األغذية 

 52010 570 06-39+تليفون: 
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 ومقدمة أساسية معلومات   – أوال 

 
( نهج السلسلة الغذائيدة ملنظمدة   2005أيدت الدورة التاسعة عشر للجنة الزراعة )جلنة الزراعة، أبريل/نيسان  -1

األغذية والزراعة من أجل إمدادات غذائية آمنة ومغذية، معرتفة بقدرة املنظمدة الفريددة يف تقددي  املشدورة بشد ن قضدايا       

علدى   COAG/2005/5نتاج وصوال إىل املسدتهلك. وأكددت الوثيقدة    معقدة تتعلق باألغذية والزراعة من مرحلة ما قبل اإل

أهمية اجلمع بني الُنهج التنظيمية وغري التنظيمية منها ملنع احلوادث املتعلقة بسالمة األغذيدة، واعرتفدت باحلاجدة إىل    

 النظر يف تكاليف تطبيق تدابري السالمة الغذائية ال سيما وأنها ميكن أن تؤثر على صغار املنتجني. 

 

ب دور رئيسي يف احلوكمة العاملية وتنميدة القددرات يف جمدال    ويف السنوات العشرة املارية، واصلت املنظمة لع -2

سالمة األغذية. وتستضيف املنظمة أمانة هيئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة     

ذائي. وقدد مكندت   العاملية، وتقدم باالشرتاد مع منظمة الصحة العاملية املشورة العلمية الديت تددع  معدايري الدسدتور الغد     

املساعدة الفنية املقدمة من قبل منظمة األغذية والزراعدة إىل البلددان األعضدا  هدذه البلددان مدن تعزيدز أطرهدا التنظيميدة          

للرقابة على األغذية وتعزيز الربامج الوطنية اليت تسهل وتشجع االمتثال للممارسدات اجليددة مدن خدالل الوسدائل غدري       

 التنظيمية. 

 

السياق االقتصاد  واالجتماعي والبيئي والتكنولوجي على الدوافع الرئيسية للمخداوف بشد ن سدالمة     وأثر تغري -3

األغذية. وإن استمرار النمو السكاني والتوسع احلضر  السريع، ومنط حياة النام والتغريات يف نظامه  الغذائي يف كدل  

قليمية، واحلاجة امللحة أكثر من أ  وقت مضى للحفاظ علدى  من البلدان الصناعية والنامية، وازدياد التجارة العاملية واإل

قاعدة املوارد الطبيعية يف مواجهة التغري املناخي، والتقدم يف العلوم والتكنولوجيدا، وخاصدة االعتمداد التحدولي لوسدائل      

ملشدكالت  االتصال، تساه  مجيعها يف تغري الظروف. وقد أدى ذلك إىل ظهور حتديات جديدة وفدر  جديددة ملعاجلدة ا   

 املزمنة وكذلك القضايا الناشئة. 

 

وجددرت دراسددة هددذه الظددروف املددتغرية للددنظ  الغذائيددة واملطالددب املتطددورة للبلدددان، خددالل عمليددة التخطدديط  -4

االسرتاتيجي اليت حدثت مؤخرا يف منظمة األغذية والزراعة، واليت حددت جماالت سالمة األغذية اليت جيب الرتكيدز  

 حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.  عليها من أجل دع 

 

وتدع  سالمة األغذية حتقيق األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة: جتاوز الطلب على اخلدربات يف جمدال    -5

سالمة األغذية يف فرق العمل، يف فرتة السنتني احلالية، املوارد املتاحة من املوظفني. وقد ُورعت االسرتاتيجية اجلديددة  

األغذية لتوجيه عملية إعادة التوجيه وإعادة التنظي ، اليت من شد نها تسدهيل املسداهمة املثلدى لربندامج سدالمة        لسالمة

 األغذية يف حتقيق األهداف الرئيسية للمنظمة.  
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تستعرض هذه الورقة: )أ( املساهمة الرئيسية لربنامج سالمة األغذية ودوره احملور  يف الوالية العاملية للمنظمة  -6

( )القسد  الثداني(؛ )ب( تسدلط    2012-2014براجمها مبوجب اإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة متوسطة األجدل ) و

هذه الورقة الضو  على االسرتاتيجية وجماالت الرتكيز اليت مت حتديدها لربنامج سالمة األغذيدة التدابع ملنظمدة األغذيدة     

ىل ت ييدد جلندة الزراعدة للعناصدر األساسدية السدرتاتيجية سدالمة        والزراعة )القس  الثالث(؛ و )ج( تسعى هدذه الورقدة إ  

 األغذية وإىل توجيهاتها بش ن قضايا خمتارة تتعلق بتنفيذ برنامج سالمة األغذية يف ظل اإلطار االسرتاتيجي. 

 

 للمنظمة؟ الرئيسية لألهداف حموري أمر هي ملاذا: األغذية سالمة   – ثانيا

 األمن الغذائي والتغذوي

تلعب سالمة األغذية دورا هاما يف حتسني األمن الغذائي والتغدذو  وتقددم مسداهمة بالغدة األهميدة يف حتقيدق        -2

. ويتفاق  نقص املواد الغذائية بسبب األمراض الناشئة عن األغذية، ولاللتهابات الطفيلية الناشئة 1اهلدف االسرتاتيجي 

 ما يف البلدان النامية. عن األغذية تكلفة اجتماعية واقتصادية هائلة، ال سي

 

وال يزال التعرض للمخاطر الكيميائية يشكل قلقا واسع النطاق، خاصة لصغار املزارعني واملستهلكني يف البلددان   -8

النامية. وهناد تركيز دولي يف الوقت احلارر على اإلصابة بالسموم الفطرية يف رو  األدلة املتزايدة للصلة بدني التعدرض   

يف املائدة مدن األطفدال يف بعدب البلددان       100إىل  80سدموم والتقدزم. وتشدري التقدديرات إىل أن مدا بدني       الغذائي هلذه ال

 األفريقية يتعررون على حنو مستمر هلذا الس  من خالل نظامه  الغذائي. 

 

ألهداف وإذا مل يت  دمج سالمة األغذية بشكل عملي ودائ  يف جدول أعمال األمن الغذائي العاملي، فإن حتقيق ا -9

 سيت ثران سلبا.  2015اإلمنائية لأللفية وجدول أعمال ما بعد عام 

 االنتاج الغذائي املستدام 

، وتشدكل سدالمة األغذيدة الناجتدة عنده      2يشكل تعزيز التكثيف املستدام جانبا أساسيا للهدف االسرتاتيجي  -10

اعتبارا أساسيا. وقد جتلى ذلك يف عدد من قضايا سالمة األغذية املرتبطة بشكل خا  بدنظ  إنتداج اللحدوم واأل.داد.     

وعالوة على ذلك، لن تتحقق الفوائد احملتملة للتكنولوجيات اجلديدة املطبقة على السلسلة الغذائية إال إذا تدوفرت ثقدة   

 ب ن التكنولوجيات آمنة.  اجلمهور

 احلد من الفقر يف الريف

 30يشكل قطاع األغذية والزراعة حمركا هاما للنمو يف العديد من البلدان النامية: تسه  الزراعة مبدا يصدل إىل    -11

مة يف املائة من الناتج اإلمجالي احمللي ويف حصة أكرب من ذلدك يف فدر  العمدل، خاصدة يف املنداطق الريفيدة. وإن سدال       

 . 3األغذية شرط مسبق أساسي للوصول إىل األسواق، وبالتالي فإنها تشكل اعتبارا أساسيا لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي 
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وقد أبرزت جلنة مصايد األ.اد أهمية املساعدة الفنية املقدمدة مدن منظمدة األغذيدة والزراعدة للبلددان الناميدة         -12

سيكون  ية، خاصة من قبل مصايد األ.اد الصغرية. وكذلك يف قطاعات أخرى،لتعزيز االلتزام مبتطلبات السالمة الغذائ

تقدي  الدع  من أجل تلبية متطلبات سالمة األغذية لصدغار املندتجني، مبدا يف ذلدك املدزارع األسدرية، أمدرا ردروريا إذا         

 أرادت الربامج مثل هذه حتقيق هدف املنافع االجتماعية. 

 نظم غذائية فعالة وشاملة

ساه  سالمة األغذية بشكل كدبري يف حتسدني كفدا ة ويوليدة نظد  األغذيدة، األمدر الدذ  يتمثدل يف اهلددف           ت -13

. وتكمن املعايري الدولية املتفق عليها ورا  نظام فعال للتجدارة الدوليدة. وتعدزز قددرة أعدداد متزايددة مدن        4االسرتاتيجي 

، وتقلل الرفب من السوق والفاقد من األغذية الذين يؤديدان إىل  مشغلي السلسلة الغذائية على تلبية هذه املعايري الشمولية

عدم الكفا ة. وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا من قبل مركز التجارة الدولية أن الشدركات الغذائيدة يف البلددان الناميدة     

 تعترب أن متطلبات سالمة األغذية تشكل حتديا رئيسيا. 

 وحتسني القدرة على الصمود جتنب حاالت الطوارئ يف السلسلة الغذائية

إن سالمة األغذية هي أحد االعتبدارات الرئيسدية يف معظد  حداالت الطدوارل يف السلسدلة الغذائيدة. وإن إدارة         -14

سالمة األغذية مس لة حا.ة أيضا يف إدارة االستجابات ألنواع أخرى من األزمدات، مثدل الكدوارث الطبيعيدة وحداالت      

 . 5لمساهمة األساسية لسالمة األغذية يف اهلدف االسرتاتيجي الصراع. ويشكل ذلك األسام ل

 

ومن املتوقع أن يسه  برنامج سالمة األغذية يف توفري معلومات أفضل عن السلسدلة الغذائيدة العامليدة، قدا قدد       -15

ت الطدوارل  يسهل اإلنذار املبكر وجتنب حاالت الطوارل. ومن املتوقع أيضا أن يوفر التوجيه الفور  عند حددوث حداال  

 ويعزز قدرات البلدان على االستجابة بسرعة وفعالية عند احلاجة. 

 

 تركيزها وجماالت األغذية لسالمة والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية   – ثالثا

 

تربز األقسام السابقة احلاجة الوارحة لربنامج سالمة أغذيدة قدو  يعطدي األولويدة للسدلع واخلددمات العامدة         -16

 نتائج على حنو فعال. ويعرض هذا القس  العناصر الرئيسية اخلمسة لالسرتاتيجية من أجل حتقيق ذلك. وحيقق ال

 العاملية التجارة وتيسري األغذية ملراقبة التنظيمية القدرات تعزيز   – ألف

 : توفري القيادة لدع  البلدان يف تقيي  نظ  الرقابة على األغذية وتطويرها تدرجييا. الرتكيز االسرتاتيجي

: زيادة عدد البلدان القادرة على إثبات حتسن القدرات يف مراقبة األغذية اليت تدع  األهداف القطريدة لسدالمة   النتيجة

 األغذية والوصول إىل األسواق. 
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 األغذية القطريةدع  التحسن املستمر يف نظ  مراقبة 

تقع مسؤولية رمان سالمة األغذيدة يف نهايدة املطداف علدى السدلطات الوطنيدة. وقدد عملدت منظمدة األغذيدة            -12

والزراعة على مدى عقود مع السلطات الوطنية املسؤولة عن سالمة األغذية لتعزيز نظمها. وهناد طلب كبري ملواصلة هدذا  

تفادة يف نهج املنظمة املتعلق بهذا العمل. وأوهلا هو احلاجة إىل تقييمدات أكثدر   العمل وينبغي إدراج عدد من الدروم املس

 منهجية لنظ  مراقبة األغذية ك سام لالسرتاتيجيات الوطنية لتعزيز النظ  القطرية. 

 

 شرعت منظمة األغذية والزراعة يف تطوير أداة تقيي  جير  جتريبها حاليا يف العديد من البلدان. وقدد انضدمت   -18

منظمة الصحة العاملية مع املنظمة يف مواصلة تطوير هذه األداة، وسديت  اسدتكماهلا كد داة مشدرتكة، تتماشدى مامدا مدع        

 املتطلبات الدولية لسالمة األغذية على النحو املنصو  عليه يف الدستور الغذائي ولوائح الصحة الدولية. 

 

احلد األدنى مدن اجلدودة ومعدايري اهلويدة الديت حتمدي        وينطو  الكثري من عمل الدستور الغذائي على تعريف -19

املستهلكني من املمارسات غري العادلدة يف جتدارة األغذيدة. وينبغدي أن تضدمن نظد  مراقبدة األغذيدة سدالمة اإلمددادات           

 الغذائية لضمان املستويات املتوقعة من السالمة واجلودة. 

 

  الوطنية للرقابة على األغذيدة املشداركة يف العمليدات العامليدة     ويشمل دع  منظمة األغذية والزراعة لتعزيز النظ -20

اليت تؤثر على مراقبة األغذية؛ مع هيئات القطاع اخلا  اليت تؤثر بشكل متزايد على "التنظي  عدرب احلددود الوطنيدة"    

ة بسدالمة األغذيدة   لألغذية واألعالف؛ ومع جمموعة من الشركا  اآلخرين يف تعزيدز االتسداق يف تنميدة القددرات املتعلقد     

 واملسائل التنظيمية األخرى. 

 

وسيستفيد برنامج سالمة األغذية من تعزيز الروابط مع السلطات الوطنية، قا ميكنده مدن زيدادة تعزيدز دورهدا       -21

 كمحفز لتبادل املعرفة والتعل  املتبادل بني مسؤولي سالمة األغذية يف الدول األعضا . 

 امليدع  جدول تيسري التجارة الع

ميكن أن يكون آلليات تيسري التجارة الرئيسية مثل اإلطار املتكامل املعزز للمسداعدة املتصدلة بالتجدارة للبلددان      -22

األقل منوا، ت ثري مضاعف على نوعية التدخالت يف سالمة األغذية، على الصعيدين العاملي واإلقليمي. ويتضمن االتفداق  

ظمة التجارة العاملية حول تيسري التجارة العديد من األحكدام ذات الصدلة بدإدارة    الذ  مت التوصل إليه مؤخرا من قبل من

قضايا الصحة والصحة النباتية: وما أن يت  التصديق على االتفاق سيكون من امله  للمنظمدة أن تشدارد يف جهدود تنميدة     

 القدرات لدع  تنفيذه. 

 

بلدان اإلقلي  كفرصة للنمدو. وقدد وردعت عددة مجاعدات       ويبحث العديد من البلدان يف زيادة التجارة فيما بني -23

اقتصادية إقليمية اتفاقات خمتلفة، أو أنها يف طور ورعها، لتيسري التجارة بني بلدان اإلقلي ، مع بروتوكدوالت منفصدلة   

ة منظمدة  يف بعب األحيان لتوجيه تنظي  الصحة احليوانية والصحة النباتية وسالمة األغذية داخل اجملتمع. وتوفر خرب
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األغذية والزراعة يف هذه اجملاالت الثالثة األسام لدورها اهلام يف تقدي  املشورة للجماعات االقتصادية اإلقليمية يف هدذا  

 الش ن. 

 

هناد عدد من الالعبني اجلدد )مبا يف ذلدك املنظمدات الدوليدة واألوسداط األكادمييدة والقطداع اخلدا ( الدذين          -24

رة" ويدعمون اآلن تطوير نظ  الرقابة على األغذية. وبصرف النظر عدن زيدادة االسدتثمار العدام     يركزون على "تيسري التجا

يف جمال سالمة األغذية، فإن بإمكان مشاركته  أن تسهل التعداون املشدرتد بدني القطاعدات قدا يدؤد  إىل اسدتجابات        

ؤال  "الالعدبني اجلددد" توجيهدات بشد ن     أكثر اتساقا. ومع ذلك، فمن املهد  أن يتلقدى هد    وطنية لقضايا سالمة األغذية

املمارسات اجليدة يف تطوير القدرات التنظيمية للرقابة على األغذية. ولدى منظمة األغذية والزراعة دور هدام تقدوم بده يف    

 ذلك. 

 

للمنظمدة، منصدة تسدهل العمدل املشدرتد بدني شدعبة التجدارة          41مدن اهلددف االسدرتاتيجي     1توفر النتيجة  -25

واألسواق، ووحدة صحة احليوان، وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتدات، والوحددات املختلفدة الديت تعندى  واندب       

لشداملة  سالمة األغذية: تعاونا كان حمدودا يف السابق. ويوفر ذلك األسام لددور فريدد حقدا للمنظمدة يف دعد  التجدارة ا      

 والفعالة.  

 العلم على والقائمة األغذية بسالمة املتعلقة والقرارات احلوكمة دعم   – باء

 : تقدي  املشورة العلمية السليمة لتعزيز معايري السالمة الغذائية. الرتكيز االسرتاتيجي

: التحديد يف الوقدت املناسدب للمعدايري الديت تعداي قضدايا السلسدلة الغذائيدة احلاليدة والناشدئة ومسد لة ثقدة             النتيجة

 املستهلكني، يف نظام غذائي عاملي مبين على أسام علمي سلي . 

 املشورة العلمية هليئة الدستور الغذائي

حة العاملية، الذ  يقددم املشدورة العلميدة لددع      يظل الربنامج املشرتد بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص -26

ورع مواصفات الدستور الغذائي، العنصر األساسي حلوكمدة األمدن الغدذائي العداملي. ومدن دون املشدورة املوثوقدة وذات        

ن بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصدحة العامليدة، فدإ    2الصلة على النطاق العاملي من قبل هيئات اخلربا  املشرتكة

ورع العديد من مواصفات الدستور الغذائي بش ن سالمة األغذية لن يكدون قكندا. ويف السدنوات األخدرية، قدام أعضدا        

 هيئة الدستور الغذائي بالت كيد على احلاجة املاسة لت مني زيادة التمويل هلذا الربنامج. 

 

                                                      
واملواصفات اليت ترّوج لتجارة وأسواق أكثر كفا ة ويولية من جاندب  "ُتصاغ وُتنفَّذ االتفاقات الدولية، واآلليات  :4للهدف االسرتاتيجي  1النتيجة  1

 البلدان".
بني منظمة األغذية  جلنة اخلربا  املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية؛ االجتماع املشرتد 2

ومنظمددة الصددحة العامليددة بشدد ن تقيددي  املخدداطر املنظمددة لفددات املبيدددات؛ االجتماعددات املشددرتكة بددني والزراعددة ومنظمددة الصددحة العامليددة بشدد ن خم

 امليكروبيولوجية. 
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حنني هلذا الربنامج ليشمل اجلهدات املاحندة   وقد أثارت هيئة الدستور الغذائي مس لة إمكانية توسيع قاعدة املا -22

، ال 2013من القطاع اخلا . ويف رو  اسرتاتيجية املنظمة للشراكات مع القطاع اخلا ، اليت أقرهدا األعضدا  يف عدام    

تعترب منظمة األغذية والزراعة أنه من املناسب تلقي األموال من اجلهات، من القطاع اخلا ، الفاعلة يف عمل املنظمة يف 

 ورع املواصفات واملعايري، من أجل احلفاظ على استقالهلا وحيادها. 

 

مدن   9ومع ذلك، فإن مشكلة عدم كفاية التمويل والتمويل غري املستقر ال تزال قائمة وجيب حلدها. وإن املدادة    -28

عاملية معا بتمويل عمل النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي تتطلب أن تقوم منظمة األغذية والزارعة ومنظمة الصحة ال

الدستور الغذائي من خالل ميزانيتهما العاديتني. وإذا مت اعتبار الربنامج بش ن املشورة العلمية للدستور الغذائي كجدز  ال  

يتجزأ من الربنامج املشرتد بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعين باملواصفات الغذائية، فإنه ينبغي 

 نفسها.  احلماية للميزانية تطبيق

 املشورة العلمية للبلدان والشركا 

تعتمد الدول األعضا  والشركا  على منظمة األغذية والزراعة يف تقددي  اآلرا  واملشدورة العلميدة، أكثدر مدن تلدك        -29

آثدار التكنولوجيدات   املقدمة للدستور الغذائي. وكانت هناد دعوات يف املاري لتقدي  املشدورة القائمدة علدى العلد  بشد ن      

 اجلديدة على سالمة األغذية: ومن املرجح أن تزداد هذه الطلبات يف املستقبل وكذلك الطلبات لتحليل املخاطر واملنافع. 

 

استجابت منظمة األغذية والزراعة خالل فرتة السنتني املاريتني للطلبات املقدمة مدن برندامج األغذيدة العداملي      -30

ودة وسالمة عمليات شدرا  األغذيدة لتجندب انقطداع إمدداداتها للسدكان الدذين يعدانون مدن سدو            لتقدي  املشورة بش ن ج

التغذية. واجلدير بالذكر، أن برنامج األغذية العاملي قد سعى للحصول على اتفاق تعاوني على املدى الطويل مدع منظمدة   

األغذيدة. وعمومدا، حتتداج املنظمدة إىل النظدر يف       األغذية والزراعة لتقدي  املشورة العلمية يف الوقت املناسب بش ن سالمة

كيف ميكنها أن تعد نفسها لتوفري املشورة العلمية بش ن سالمة األغذية يف غضون مهلة قصدرية، لتجندب تد ثري حداالت     

 الطوارل لسالمة األغذية أو للحد منه. 

 

برنامج عمل املنظمة لتطوير قدرات البلدان النامية من أجل التطبيق الفعال إلطار حتليل املخاطر، بتعزيز  ويقوم -31

االعتماد الواسع للنهج القائمة على العل  يف صنع القرار بش ن سالمة األغذيدة، ويظدل جانبدا مهمدا مدن برندامج سدالمة        

 األغذية يف املنظمة. 

 غذائياملشاركة الفعالة يف الدستور ال

الشمولية هي صفة أساسية لعمليات الدستور الغذائي وتواصدل منظمدة األغذيدة والزراعدة إعطدا  أولويدة عاليدة         -32

 لتطوير قدرات البلدان على املشاركة بفعالية يف الدستور الغذائي. 

 

ندامج الكامدل   وإن املشاركة الفعالة هي حصيلة عدد مدن الكفدا ات والقددرات داخدل البلدد وبدذلك، يددع  الرب        -33

للمنظمة املعين بسالمة األغذية هذا اهلدف. غري أنه هناد حاجة للربامج احملددة لضمان وجود مستوى عاٍل من الدوعي  
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بش ن الدستور الغذائي يف البلدان النامية، من أجل تعزيدز اهلياكدل الوطنيدة للدسدتور الغدذائي والعمليدات الديت تسدمح         

سائل الغذائية، ومكني املندوبني من اإلبالغ بفعالية عدن املواقدف الوطنيدة والتد ثري     بتطوير مواقف وطنية سليمة بش ن امل

 على صنع القرار داخل الدستور الغذائي.

 الغذائية السلسلة طول على األغذية سالمة إدارة تعزيز   – جيم

املخداطر علدى طدول السالسدل     : دع  البلدان النامية لتطبيدق إدارة سدالمة األغذيدة القائمدة علدى      الرتكيز االسرتاتيجي

 الغذائية املناسبة ألنظمة اإلنتاج الوطنية واحمللية مبا يتفق مع نصو  الدستور الغذائي. 

 التجارة بسبب عدم االمتثال ملتطلبات سالمة األغذية.  تعطل: اخنفاض النتيجة

ي األغذيدة والصدناعات الغذائيدة    الوقاية هي اهلدف النهائي ملراقبة األغذية وميكن حتقيقها فقط إذا نفذ منتجد  -34

بشكل صحيح برامج فعالة إلدارة سالمة األغذية. وهناد عدد كبري من الوكاالت واملنظمدات غدري احلكوميدة الديت تدوفر      

التدريب على إدارة سالمة األغذية القائمة على نظام نقاط املراقبة احلساسة لتحليل األخطار، وقد خففت منظمة األغذية 

لسنوات األخرية الرتكيز على التدريب العام بش ن املمارسات الصحية اجليدة ونظام نقاط املراقبدة احلساسدة   والزراعة يف ا

 –لتحليل األخطار. ومع ذلك، فإننا ندرد أن وجود عدد من األقسام الفنية املتخصصة يف اإلنتاج يف خمتلف القطاعدات  

يوفر فرصة مثينة للمنظمة لددمج سدالمة األغذيدة     –احملاصيل مصايد األ.اد، والثروة احليوانية، ومنتجات األلبان، و

 يف مجيع مراحل السلسلة الغذائية يف برامج أوسع لتنمية القطاع.  

 

وهناد حاالت أخرى أيضا حيث حتتفظ منظمة األغذية والزراعة مبيدزة كجهدة مقدمدة للخددمات يف حتسدني       -35

 إدارة سالمة األغذية على طول سالسل القيمة مثل: 

حيث توجد أوجه تآزر مع العمل املرتبط بتعزيز قدرات اهليئات التنظيمية. وقد جعل ظهور التنظدي    )أ(

اخلا  لسالمة األغذية عرب حدود البلدان واحلاجة إىل التوفيق بينه وبني األنظمة الر.ية األساسدية  

 للمراقبة، هذا االعتبار أكثر إحلاحًا؛

تفسدري نصدو  خاصدة يف الدسدتور الغدذائي، واملتضدحة مدن         حيث توجد صعوبات ينبغي حلها مع )ب(

طلبات للمساعدة يف ورع إرشادات بش ن تنفيذ أحكام الدستور إلنتاج نظيف من احملار والرخويات، 

 وللحد من التلوث امليكروبي يف الدواجن؛

علدى سدبيل   حيث توجد أوجه تآزر مع مشاريع أو برامج معيارية حمددة ملنظمة األغذيدة والزراعدة.    )ج(

املثال، من رمن جهودها الراميدة إىل فهد  أفضدل ألثدر املمارسدات الزراعيدة علدى مقاومدة مضدادات          

امليكروبات ودع  البلدان يف جهودها الرامية إىل احتوائها، نفذت منظمة األغذية والزراعدة عدددا مدن    

اجليدددة، مبددا يف ذلددك املشدداريع القطريددة لتقيددي  املمارسددات يف اإلنتدداج األولددي ولتعزيددز املمارسددات  

 االستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات. 
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 األغذية لسالمة بيانات وقواعد منصات توفري   – دال

: توفري اآلليات اليت تدع  التواصل واحلوار والوصول إىل املعلومات وتسهيل التواصل الفعال دوليا الرتكيز االسرتاتيجي

 بش ن القضايا الرئيسية املتعلقة بسالمة األغذية. 

 : التواصل الفعال والتعاون الفعال دوليا بش ن قضايا سالمة األغذية. النتيجة

 قواعد بيانات تدع  إدارة سالمة األغذية

صفتها منظمة قائمة على املعرفة، تعترب منظمة األغذية والزراعة مصدر معرتف به للمعلومات املستقلة واملوثوق ب -36

بها. ويف حني أن أهمية هذا األمر قد منت يف السنوات العشرة املاردية، فدإن تكلفدة صديانة قواعدد البياندات واملنصدات        

 األخرى تتطلب تقيي  دقيق لالستدامة. 

 

املنظمة على العديد من قواعد البيانات اليت توفر املعلومات ذات الصلة بإدارة سالمة األغذيدة: وتدوفر   وحتافظ  -32

قواعد بيانات جلنة اخلربا  املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية التقييمات الدولية بش ن قضايا السالمة الكيميائية 

شريعات القطرية واالتفاقات الدولية ذات الصدلة باألغذيدة والزراعدة واملدواد     لألغذية، وتوفر قاعدة بيانات املنظمة عن الت

، خمزونا من النصدو  القانونيدة ذات الصدلة مبراقبدة األغذيدة يف العديدد مدن الددول         3(FAOLEXالطبيعية املتجددة )

منظمدة األغذيدة والزراعدة     األعضا . ويدع  العمل اجلار  لتعزيز قواعد البيانات بش ن االستهالد الغذائي املشرتكة بدني 

 ومنظمة الصحة العاملية، تقيي  التعرض الغذائي للمواد الكيميائية والعوامل البيولوجية وتقيي  امتصا  املغذيات.

 منصات االتصال

الشبكة الدولية ملسؤولي سالمة األغذية، هي شدبكة مشدرتكة بدني منظمدة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة          -38

سلطات الوطنية لسالمة األغذية، وتسهل تبدادل املعلومدات يف الوقدت املناسدب بشد ن احلدوادث املتعلقدة        العاملية تض  ال

بسالمة األغذية. وإن قيمة الشبكة تعتمد على قدرات نقاط االتصال الوطنية على توفري املعلومات بشكل موثوق به وعلدى  

فعال: وتعرتف املنظمة بدورها األساسي يف املسدتقبل   االستفادة من املعلومات ذات الصلة بتجنب حاالت الطوارل بشكل

 درات. يف تطوير هذه الق

 

وإن إحدى الوظائف اهلامة ملنظمة األغذية والزراعة هي توفري منتدى حمايد لتبادل املعلومدات عندد احلاجدة،     -39

 السلع املتناولة. مثل االجتماع الفين األخري بش ن إدارة وجود مستوى منخفب من املواد املعدلة وراثيا يف

 

                                                      
FAOLEX 3        قاعدة بيانات تشريعية توفر الوصول إىل إحدى أكرب اجملموعات اإللكرتونيدة للقدوانني الوطنيدة واللدوائح اخلاصدة باألغذيدة والزراعدة :

 ملتجددة يف العامل.واملوارد الطبيعية ا
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 األغذية سالمة بشأن والتوقع للمعلومات نظام تطوير   – هاء

 : لعب دور رئيسي يف مجع وحتليل واإلبالغ عن معلومات السلسلة الغذائية.الرتكيز االسرتاتيجي

 : البلدان أفضل استعدادا ملواجهة القضايا الناشئة للسلسلة الغذائية، وتعزيز استدامة النظ  الغذائية. النتيجة

لقد نظرت منظمة األغذية والزراعة علدى مددى سدنوات، وعلدى أسدام خمصدص، يف قضدايا سدالمة األغذيدة           -40

األمثلة من برنامج السنتني احلالي هو العمدل   الناشئة كوسيلة لتعزيز االستعداد من جانب الدول األعضا  ملعاجلتها. ومن

املرتبط بتسلسل اجلينوم الكامل الذ  يفرتض أنه سيحدث ثورة يف نهج املراقبة على الصعيد العاملي، والذ  يدثري عدددا   

 من القضايا اليت ينبغي على الدول أن تكون مستعدة ملعاجلتها. 

 

انتظامدا يف نهجندا لتحديدد القضدايا املسدتقبلية ذات األهميدة       والسؤال األساسي هو كيف ميكن أن نكون أكثدر   -41

التنظيمية للرقابة على األغذية. وأظهر استعراض أولي أن عددا من وحدات منظمة األغذية والزراعة تشدارد يف خمتلدف   

غذيدة. وحددد   أنشطة التوقع الر.ية وغري الر.ية اليت ميكنها حتديد القضايا ذات األهمية التنظيمية للرقابدة علدى األ  

االستعراض أيضا، جمموعات خارجية تستثمر حاليا يف املعلومات عن سالمة األغذية ومعظمها تعدرتف بالددور الرئيسدي    

 للمنظمة يف املساهمة يف التوقع بش ن سالمة األغذية يف العامل. 

 

وتلعدب منظمدة األغذيدة    وإن مقاومة مضادات امليكروبات هي واحدة من القضدايا الناشدئة ذات اهتمدام عداملي.      -42

والزراعة، بوصفها الوكالة احلكومية الدولية الرائدة اليت لديها والية بش ن األغذية والزراعة، دورا هاما يف بنا  فه  أثدر  

املمارسات الزراعية يف تطوير وانتشار مقاومة مضادات امليكروبات، وبالعكس، تد ثري مقاومدة مضدادات امليكروبدات علدى      

 ي واألمن الغذائي.اإلنتاج الزراع

 

وميكن آلثار تهديدات سالمة األغذية الناشئة واملتكررة، الديت تنشد  يف كدثري مدن األحيدان عدن التفاعدل بدني          -43

اإلنسان واحليوان والنبات والسلسلة الغذائية والبيئة، أن تكون مدمرة لألنظمة الزراعية الغذائية. ويتطلب حتسدني قددرة   

ستدامتها اتباع ُنهج متعددة التخصصات جلمع وحتليل املعلومات. وإن مثل هدذه املعلومدات   هذه األنظمة على الصمود وا

أمر ررور  إلثرا  املناقشات بش ن القضايا امللحة مثل مقاومة مضدادات امليكروبدات وبشد ن اسدرتاتيجيات التكيدف مدع       

 تغري املناخ رمن قطاعات فرعية حمددة. 

 

جة إىل إدماج أفضل لقضايا سالمة األغذية يف مناقشات ثالثية منتظمدة تشدمل   ومت تسليط الضو  أيضا على احلا -44

 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان. 
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 االستنتاجات   - رابعا

 
تنفيذ املمارسات اجليدة سيت  حتقيق التحسينات يف جمال السالمة الغذائية العاملية فقط إذا مكنت البلدان من  -45

وإنفاذ اللوائح الوطنية اليت تتماشى مع املتطلبات الدولية. وإن دور منظمة األغذية والزراعة الرئيسي يف احلوكمة العامليدة  

يضعها يف ورع جيد لتوجيه احلكومات يف ورع وتشغيل النظ  التنظيمية للرقابة على األغذية. وتسمح خربة املنظمدة يف  

ة الغذائية بتقدي  دع  ملموم يف تطبيق توجيهات الدستور الغذائي يف قطاعات فرعيدة حمدددة واملعلومدات    جمال السلسل

بش ن قضايا السلسلة الغذائية املعقدة. ويكمن ذلك ورا  قيمة منظمة األغذية والزراعة يف اجلهود العاملية ملعاجلة املشداكل  

 مثل مقاومة مضادات امليكروبات.

 

االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة دورها القياد  الفريد يف معاجلة األبعداد الزراعيدة الغذائيدة     ويعزز اإلطار -46

للجدول العاملي لتيسري التجارة بشكل بنا  ومتماسك مع التزامات البلدان بالتنظي  الفعال لصحة النبات وصحة احليدوان  

 وسالمة األغذية.

 

ومنتدى حكومي دولي حمايد، تلعب منظمة األغذية والزراعدة دورا حا.دا   وبصفتها منظمة قائمة على املعرفة  -42

 يف تقدي  املشورة العلمية املوثوقة، وذات الصلة على الصعيد العاملي، لدع  إدارة سالمة األغذية عامليا. 

 

 الزراعة جلنة قبل من للبحث املطروحة القضايا   – خامسا

 

 قد ترغب جلنة الزراعة يف أن:  -48

 تؤيد جماالت العمل الرئيسية اليت مت حتديدها باعتبارها جوهر اسرتاتيجية املنظمة لسالمة األغذية؛  )أ(

تدع  دورا أكرب للمنظمة يف برامج تيسري التجارة باعتبارها وسيلة هامة لدع  تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة  )ب(

 لسالمة األغذية؛ 

ب املتزايد على برنامج املنظمدة للمشدورة العلميدة بشد ن     تقدم املشورة بش ن كيفية مواجهة حتد  الطل )ج(

 سالمة األغذية؛ 

تقدم املشورة بش ن دور املنظمة يف املساهمة يف توفري املعلومات بشد ن السلسدلة الغذائيدة العامليدة، وأن      )د(

ات تقدم التوجيه بش ن دور املنظمة يف مساعدة البلدان علدى احتدوا  التهديدد املتندامي ملقاومدة مضداد      

 امليكروبات واآلثار السلبية احملتملة على األغذية والزراعة.

 


