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تؤثر التغّيرات المستمرة 
في المناخ والنظم العالمية 

إلنتاج األغذية وإمداداتها على 
المستهلكين ودوائر الصناعة 

والكوكب نفسه. ويمكن أن 
تؤثر هذه التغّيرات على أنظمة 

سالمة األغذية. كما تطرح 
تحديات تتعلق باالستدامة 

والتنمية. إن هذه لحظة محورية 
تتطّلب تفكيرًا ملّيًا وعاجاًل بشأن 
اإلجراءات الالزمة لتعزيز سالمة 

األغذية – وهي الدافع الباعث 
لعقد االجتماعين الدوليين.

وستتم في مؤتمر أديس أبابا 
مناقشة األولويات بحيث يمكن 

مواءمة استراتيجيات وُنُهج 
سالمة األغذية عبر القطاعات 

والحدود، بما يعزز الجهود 

المبذولة لبلوغ أهداف التنمية 
المستدامة ويدعم ِعقد األمم 

المتحدة للعمل من أجل التغذية.

وسيتناول منتدى جنيف الجوانب 
ذات الصلة بالتجارة والتحديات 

التي تطرحها سالمة األغذية.

وسَيصُدر عن االجتماعين بيان 
سياسي رفيع المستوى يدعو إلى 

زيادة التعاون المنّسق والدعم 
بشكل أفضل لتحسين سالمة 

األغذية على الصعيد العالمي.
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س ا ل�ذ ا
يصاب أكثر من 600 مليون شخص 	 

بالمرض ويموت 420 ألف شخص 
كل عام نتيجة تناول أغذية ملوثة 

بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات 
والسموم والمواد الكيميائية.

من خالل االستثمار في تثقيف 	 
المستهلكين بشأن سالمة 

األغذية، يمكن الحّد من األمراض 
المنقولة باألغذية وتحقيق مردود 

في شكل وفورات تصل إلى عشرة 
أضعاف مقابل كل دوالر ُيستثَمر.

مع تنامي التوّسع الحضري وحدوث 	 
رات في القوة الشرائية وظهور  تغيُّ

أنظمة تسويق جديدة، بما يؤدي إلى 
ر أنماط الحصول على الغذاء  تغيُّ

واستهالكه، يحتاج المستهلكون إلى 
تمكينهم لتبّني خيارات مغّذية وآمنة 

بشأن الطعام.
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تشير التقديرات األخيرة إلى 	 

أن تأثير األغذية غير اآلمنة 
يكلِّف االقتصادات المنخفضة 

والمتوسطة الدخل نحو 95 مليار 
دوالر أمريكي في شكل إنتاجية 

مفقودة كل عام.

تمثل سالمة األغذية أداة تمكين 	 
حاسمة فيما يخص الوصول إلى 

األسواق واإلنتاجية، مما يحّرك عجلة 
ف حّدة  التنمية االقتصادية ويخفِّ

الفقر، ال سيما في المناطق الريفية.

بحلول عام 2050 ، سيعيش اثنان 	 
من كل ثالثة أشخاص في مدن 

ضخمة )10 ماليين ساكن أو أكثر(: 
وهناك حاجة إلى استثمارات كافية 

لمواجهة التحديات المرتبطة 
بتوزيع األغذية، وتوفير خدمات 

الصرف الصحي والنظافة الصحية، 
والنفايات الغذائية وندرة المياه.

�ة �أ �ي ل�ج ا
رات 	  ر المناخ بحدوث تغيُّ يرتبط تغيُّ

جغرافية وانتشار مخاطر سالمة 
األغذية، مما يؤدي إلى تغيير أنماط 

بات األمراض والسموم  مسبِّ
الفطرية والسموم البيولوجية 
البحرية والفلزات الثقيلة )مثل 
ث  الكادميوم والزئبق( التي تلوِّ

الطعام.

يساعد تحسين ممارسات 	 
النظافة الصحية في قطاعي 

األغذية والزراعة على الحّد من 
ظهور وانتشار المقاومة المضادة 

للميكروبات على طول السلسلة 
الغذائية وفي البيئة.

صال الا�ة ها�ة  �ج

الفاو
وحدة سالمة وجودة األغذية

روما، إيطاليا
food-quality@fao.org 

منظمة الصحة العالمية
 إدارة سالمة األغذية واألمراض

الحيوانية المصدر
جنيف، سويسرا

foodsafety@who.int
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سيتم تحديد إجراءات استراتيجية 
من خالل أفرقة وزارية تضّم 

مسؤولين في مجاالت الصحة 
والتجارة والزراعة، وستغطي 

جلسات الخبراء المواضيعية ما يلي:

عبء األمراض المنقولة باألغذية 	 
وفوائد االستثمار في األغذية اآلمنة؛

نظم غذائية آمنة ومستدامة في 	 
ر المناخ؛ عصر تتسارع فيه وتيرة تغيُّ

العلم واالبتكار والتّحول الرقمي في 	 
خدمة سالمة األغذية؛

تمكين المستهلكين من تبّني 	 
خيارات صحية ودعم النظم 

الغذائية المستدامة.

�ذ كو ر ا لم�ش ا

الوزراء من القطاعات ذات 	 
الصلة )الزراعة / صيد األسماك، 

والصحة، واألمن الغذائي، 
والسياحة، والتجارة( وممثلو 

الحكومات الوطنية من جميع 
مناطق العالم؛

الوفود من الهيئات التنظيمية، 	 
ومنظمات األمم المتحدة، 

والوكاالت اإلنمائية، والهيئات 
االقتصادية اإلقليمية؛

الجهات الفاعلة من غير الدول: 	 
مجموعات المستهلكين 

والمنتجين، ومؤسسات المجتمع 
المدني والمؤسسات األكاديمية 

والبحثية، وكيانات القطاع الخاص.
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