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 املسوغ املنطقي السرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة لسالمة األغذية

 
 موجز

، وعندما يكون الناس معرضني خلطر اجملاعة، غذاءً ال يشّكل فما ال ليس آمنا، : سالمة األغذيةدون ال أمًنا غذائًيا من 
األمن الغذائي للجميع حجر زاوية خطة توفري يشـــكل و . ةغري آمن تكان  وإن، حىت ةاملتاحاألغذية م ســـيســـتهلكون إ�ف

عندما هتمل الســـياســـات احلكومية ســـالمة و ة. ملنظمة األغذية والزراع التأســـيســـيواهلدف  2030لعام  التنمية املســـتدامة
حتقيق أهــداف التنميــة ق مرتفعــة، مــا يعوّ تكــاليف اجتمــاعيــة وصـــــــــــــــحيــة واقتصــــــــــــــــاديــة وبيئيــة تنجم عن ذلــك األغــذيــة، 
 املستدامة.

تغيريات يف النظم الغذائية، ما يؤثر على ســـــــــــــــالمة اإلمدادات الناس بتدفع احلاجة امللحة إلطعام أعداد متزايدة من و 
 .أمريكي دوالر �تتريليو  1.6وجتارة األغذية اليت تبلغ قيمتها اآلن  يت تتسم ابلعوملةالالغذائية 

منظمة املشـــــــــرتك بني ســـــــــالمة األغذية حول مبا يف ذلك املؤمتر الدويل األول  1،حديثة العهدوقد أكدت نتائج مؤمترات 
ســــــــالمة األغذية الذي عقد يف عام باعة ومنظمة الصــــــــحة العاملية واالحتاد األفريقي، واملنتدى الدويل املعين األغذية والزر 

ســــــــــالمة األغذية يف  موقعإعادة التفكري يف إىل عي حاجة ماســــــــــة تســــــــــتد، كيف أن التغيريات يف النظم الغذائية 2019
والتنمية االقتصـــادية والنظم الغذائية  احمللي غذية للمجتمعمهية ســـالمة األأفضـــل ألفهم حتقيق التنمية املســـتدامة. وينبغي 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة رمسًيا أبمهية ســـالمة األغذية نّوهت ، 2018يف عام و . األمهية وإعالء شـــأن هذه املســـتدامة
  إبعال�ا االحتفال السنوي ابليوم العاملي لسالمة األغذية.

مع  2030خطة عام الدعم على حتقيق لكي يرتكز وضــــع اســــرتاتيجية جديدة لســــالمة األغذية يف املنظمة فرصــــة  يتيحو 
اسرتاتيجية أي وينبغي أن تعاجل  لنظم الغذائية.ال مع تسارع وترية حتوّ يف االعتبار، ال سيما سالمة األغذية أخذ مسائل 

ة مضادات امليكروابت واألمراض احليوانية املنشأ املستجدة ، مثل مقاوم"واحدة صحة" مسائلجديدة لسالمة األغذية 

                                        
1  conference-safety-food-room/events/international-https://www.who.int/ar/news. 

https://www.who.int/ar/news-room/events/international-food-safety-conference
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قتصــادات االو الغش يف األغذية ورقمنة النظم الغذائية و املناخ والتكثيف الزراعي والتكنولوجيات اجلديدة واالبتكار  وتغري
غذائية الطارئة واملعونة املســـــــاعدة ال ابلنســـــــبة إىلأمهية ســـــــالمة األغذية تزايد على  19-جائحة كوفيد تربهن. كما الدائرية

 الغذائية اإلنسانية.

إدارة  بشـــأنوســـتتماشـــى اســـرتاتيجية جديدة لســـالمة األغذية مع التطورات اجلديدة يف النظم الغذائية وســـتقدم املشـــورة 
ثابة التحد�ت واألزمات العاملية غري املتوقعة اليت قد تؤثر على اإلمدادات الغذائية. وســـــــــتكون االســـــــــرتاتيجية اجلديدة مب

 على امتدادوإدماجها االعتبار يف برامج املنظمة يف سالمة األغذية  أخذ من املزيدلدعوة إىل وأداة لدولية سياساتية أداة 
قادرة المنة و واآلســــتدامة املزراعة الو  لنظم الغذائيةل اختاذ القرارات لتوجيه اســــتثمارات كافيةالســــلســــلة الغذائية ويف عملية 

 .على الصمود

 اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 مبا يلي: القيام اللجنة مدعوة إىلإن 

ســـــــــــالمة األغذية يف أخذ بني ســـــــــــالمة األغذية واألمن الغذائي واحلاجة املاســـــــــــة إىل ز�دة التنويه ابالعتماد املتبادل  •
 ود.قدرة على الصمأكثر للجميع و  ومشوًال أكثر استدامة  غذائيةو  نظم زراعيةلدعم املنظمة االعتبار يف جهود 

مع أهداف التنمية املســتدامة  للعمل ابلتواؤمســالمة األغذية لاســرتاتيجية جديدة املنظمة  ضــرورة أن تتبىنب العلمأخذ  •
 .اجلاري يف النظم الغذائيةالرئيسي ل عكس التحوّ لو 

 دويل للتوجيه والســياســات والدعوة صــكّ نظمة وضــع اســرتاتيجية جديدة لســالمة األغذية تكون مبثابة املالطلب من  •
ســـــــــــتدامة املغذائية النظم الز�دة االســـــــــــتثمارات وإدماج ســـــــــــالمة األغذية يف تطوير على لتشـــــــــــجيع صـــــــــــانعي القرار 

 .زراعيةالتنمية الغذائي واسرتاتيجيات المن األوسياسات 

تطوير لعلى ز�دة التعاون بني الوكاالت يف دعم األعضاء  ،شًيا مع مبادئ إصالح األمم املتحدةامت ،نظمةاملتشجيع  •
 .قدرات النظم الوطنية ملراقبة األغذية

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Markus Lipp السيد 

 شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية
 3283 5705 06 39+: اهلاتف
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 مقدمة -ًال أوّ 

إدراًكا منها للرتابط اجلوهري بني ســـــــــالمة األغذية ، 2014يف عام ين الرابعة والعشـــــــــر جلنة الزراعة يف دورهتا أقرت  -1
 "منظمــــــة األغــــــذيــــــة والزراعــــــة لتحســـــــــــــــني ســـــــــــــــالمــــــة األغــــــذيــــــة يف العــــــاملاســـــــــــــــرتاتيجيــــــة " واألمن الغــــــذائي والتغــــــذيــــــة،

 COAG/2014/5.(2 (الوثيقة

إلنتاج األغذية البالغ واألثر  يةالغذائ ابألمناطوتزايد انتشـــــــار األمراض غري املعدية املرتبطة  3اجلوع يشـــــــري تضـــــــافرو  -2
وانتشـــــــــــــــار مقاومة مضـــــــــــــــادات امليكروابت أن النظم الغذائية احلالية  الفاقد واملهدر من األغذيةتفاقم و  على البيئة وتوزيعها

 5إمدادات األغذية املعقدة املعوملة. تتهدد ابخلطرالغش يف األغذية حوادث سالمة األغذية و كما أن   4.ليست مستدامة

إىل حتفيز العمل يف اجملاالت  6وأهداف التنمية املســــتدامة املنبثقة عنها 2030 لعام خطة التنمية املســــتدامة ترميو  -3
 واالجتماعية والبيئية للتنمية. ألبعاد االقتصاديةاالعتبار القوي ل إيالء معذات األمهية احلامسة للناس والكوكب واالزدهار 

للقضــاء على اجلوع وحتقيق األمن  الغذائيةنظم والالزراعة يف رئيســية تدعو أهداف التنمية املســتدامة إىل حتوالت و  -4
برهنت حتد�ت جديدة لألمن الغذائي، و  19-كوفيدت جائحة  غذائية صـــــــــــــــحية للجميع. وقد أاثر  أمناطالغذائي وتوفري 

 سالسل اإلمدادات الغذائية. يف  دث اختالالتحتُ سالمة األغذية يف األزمات العاملية اليت  احلاجة إىل ضمانعلى 

قة إجراءات و مرّكزة عن اســــــتثمارات  ، فضــــــًال دعم من املنظمةالو توجيه الالتحوالت املطلوبة تطلب ســــــتو  -5 من منســــــّ
 .ةواحمللي ةوالوطني ةواإلقليمي ةاملصلحة املتعددين وشراكات على املستو�ت العاملي أصحابجانب 

 اآلمنةغري العبء االجتماعي واالقتصادي والبيئي لألغذية  -ألف

يشـــــــــــــــمـل األمراض والوفيـات واخلســـــــــــــــائر  ،متعـدد األبعـاد اابهظًـ ا مثنًـ على اجملتمعـات  اآلمنـةاألغذية غري فرض ت -6
 االقتصادية وتدهور البيئة. 

 اآلمنةاالجتماعية لألغذية غري  الكلفة

بواســــطة أمراض منقولة  نتيجةشــــخص  420 000مليون شــــخص وميوت  600أكثر من  ســــنو�ً يصــــاب ابملرض  -7
 ذيةاألغاألغذية مرتبطة ابســـــتهالك أغذية ملوثة ابلبكتري� والطفيليات والســـــموم واملواد الكيميائية. وعلى الصـــــعيد العاملي، 

                                        
األغذية؛ وتيسري التجارة  ملراقبةالنظم الوطنية  متتنيدعم  2014لعام األغذية تشمل جماالت العمل اخلمسة الرئيسية السرتاتيجية املنظمة لسالمة   2

ة، وتوفري منصات العاملية، وتقدمي املشورة العلمية إىل الدستور الغذائي والبلدان والشركاء، ودعم تعزيز إدارة سالمة األغذية على امتداد سالسل القيم
 .ال سالمة األغذيةاملعلومات واالستشراف يف جم وقواعد بيا�ت لسالمة األغذية، وتطوير

 2019-منظمة األغذية والزراعة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل، 2018- منظمة األغذية والزراعة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل  3
4  . Food systems and diets: Facing the challenges of the 2016Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition, 

21st century. London. UK. http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf 
 الفنيةاملشاورة . ق الدستور الغذائي يف أورواب املشرتكة بني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةتقرير الدورة احلادية والثالثني جلنة تنسي  5

 .2019تشرين الثاين /نوفمرب. ملنظمة األغذية والزراعة
 .2030 لعام خطة التنمية املستدامة: حتويل عاملنا 2015، اجلمعية العامة لألمم املتحدة  6

http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
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كما   اهنفســابلضــخامة هو أن أثرها أي  – صــحيةالياة ســنوات احلمليون ســنة ضــائعة من  33عن حنو  ةمســؤول اآلمنةغري 
 رئيسية مثل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أو املالر� أو السل.العدية آلاثر األمراض امل

ئة ايف امل 40: إذ يرتبط ما يقدر بنحو ضـــــــــــــــعفعلى الفئات األ أكربأثر  املنقولة بواســـــــــــــــطة األغذيةألمراض لو  -8
حالة وفاة كل عام.  125 000 بنحو امتســـــــــببً أبطفال دون ســـــــــن اخلامســـــــــة  األغذيةاملنقولة بواســـــــــطة عبء األمراض  من
املنقولة ألمراض العاملي لعبء اليف املائة من  70يف املناطق النامية واملناطق األفقر يف العامل أكثر من  األشـــــــــخاصيتحمل و 

 7.بواسطة األغذية

. وقد املغذ�ت يفالنقص أوجه تســــبب أو تفاقم  أن املنقولة بواســــطة األغذيةألمراض لعالوة على ذلك، ميكن و  -9
الغذائية  ابلنسبة إىل األمناط جوهريحددت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية سالمة األغذية كشرط مسبق 

 8الصحية.

 النامجة عن األغذية غري اآلمنة االقتصادية سائراخل

 منر كثأبما يقدر جراء األغذية غري اآلمنة واملتوســـــــــــــــطة الدخل وحدها الدخل البلدان املنخفضـــــــــــــــة ختســـــــــــــــر  -10
أمريكي مليار دوالر  15اإلنتاجية ويف  اخلســــارةمن أمريكي مليار دوالر  95تشــــمل ، ســــنو�ً أمريكي دوالر  مليارات 110

 اجتارة األغذية أمهية اقتصــــــــادية نظرً  أثر علىي وأل 9.ئر التجاريةســــــــااخلمن أمريكي دوالر  اتمليار  5و من النفقات الطبية
 دوالر أمريكي. تتريليو� 1.6قيمتها العاملية اليت تبلغ إىل 

 اآلمنةاألثر البيئي لألغذية غري 

زراعة األغذية ونقلها وختزينها وتسويقها. وتشمل عوامل لدى تكاليف بيئية  علىضمان سالمة األغذية ينطوي  -11
واحلفظ الكثيفة الطاقة، واالســـــــتخدام الواســـــــع  التجهيزلبيئة، وتكنولوجيات إىل انقل مقاومة مضـــــــادات امليكروابت  ريأثتال
الفاقد كذلك فإن .  الصـــغراملتناهية املواد البالســـتيكية اء األغذية جرّ لرتبة واملياه و ابالذي يلحق الضـــرر و لمواد البالســـتيكية ل

تشـــــكل  ،واألغذية املغشـــــوشـــــة مت اســـــرتجاعها أو مصـــــادرهتااليت  اآلمنةاألغذية غري  تلف، مبا يف ذلك واملهدر من األغذية
 النبعااثت غازات الدفيئة. مصادر

نظم الحتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة ويف حتويل يف ابلدور احلاســــــم لســــــالمة األغذية يف االســــــتدامة و  اتســــــليمً و  -12
ــــة ــــة العــــامــــة لألمم املتحــــدة يف دالغــــذائي ــــذي أعلن  73/250 القرار 2018يســـــــــــــــمرب/كــــانون األول ، اعتمــــدت اجلمعي ال

 يونيو/حزيران اليوم العاملي لسالمة األغذية.  7 يوم

                                        
بلدان يف أفريقيا وجنوب اللدى . املنقولة بواسطة األغذيةتقديرات منظمة الصحة العاملية للعبء العاملي لألمراض . 2015منظمة الصحة العاملية،   7

األعمار فئات مجيع  يف املنقولة بواسطة األغذيةاألمراض نتيجة وفيات الو اإلصابة حاالت كرب عدد من شرق آسيا أ
https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en. 

 .روما. املبادئ التوجيهية –األمناط الغذائية الصحية املستدامة . 2019. منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  8
9  The Safe Food Imperative: Accelerating Progress in . 2019Jaffee, S., Henson, S., Unnevehr, L., Grace, D. &; Cassou, E. 

Low- and Middle-Income Countries. Agriculture and Food Series. Washington, DC: World Bank. © World Bank. License: 
CC BY 3.0 IGO. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30568 
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 :2030 عام سالمة األغذية مع خطةلمواءمة اسرتاتيجية املنظمة  -ابء
 فرص تسليط الضوء على الدور الرئيسي لسالمة األغذية ومسامهتها

 املستدامةسالمة األغذية وأهداف التنمية 

ضــــمان ســــالمة و . 2030 عامحجر الزاوية يف خطة هو ائي واألمن الغذدون ســــالمة األغذية، ال أمًنا غذائًيا من  -13
 ليف اجتماعية واقتصادية وبيئية.تكا جتنبيعين األغذية 

  ســـــــــــــــالمــة األغــذيــةأخــذ ز�دة إىل حــامســة األمهيــة هنــاك حــاجــة  ،2030 لعــام تنفيــذ خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــةلو  -14
جملتمع والتنمية االقتصــــــــــادية والنظم الغذائية ابلنســــــــــبة إىل امهية ســــــــــالمة األغذية أفضــــــــــل ألفهم حتقيق . وينبغي االعتباريف 

 10،مجيعها أهداف التنمية املستدامة ابلنسبة إىل سالمة األغذية هامةأن ال شك يف و . هذه األمهية وإعالء شأن املستدامة
من أهداف  17و 13و 12و 8و 3و 2و 1 هدافاألبتحقيق الدول األعضـــاء  اتالتزاميف مســـامهة حامسة ســـاهم إال أ�ا ت

 11.التنمية املستدامة

 اسرتاتيجية جديدة لسالمة األغذية منظمة األغذية والزراعة لتبين ألوان اآن  -ااثنيً 

حددهتا اســـــــــــــرتاتيجية كيز اليت الرت يف مجيع جماالت جنازات إ نجاحبســـــــــــــالمة األغذية  يف جمالق عمل املنظمة حقّ  -15
تنمية القدرات، وتقدمي املشورة يف جمال ميدانية نتاج مواد معيارية وإرشادية، وتنفيذ مشاريع إب، 2014 لعام سالمة األغذية

ســــالمة ما يتعلق ب يف املواصــــفاتملشــــورة العلمية ووضــــع تقدمي ايف على أمهية عمل املنظمة  ا. وأتكيدً ةوالعلمي ةيالســــياســــات
متويل بر�مج املشـــــــورة العلمية مبقدار  2019يف يونيو/حزيران  املنعقدة احلادية واألربعنيته دور يف مؤمتر املنظمة  ، زاداألغذية
 .2021-2020للفرتة  بر�مج العمل وامليزانيةيف دوالر أمريكي  )1( مليون

 ذيةاألغة الرامية إىل تعزيز ومنظمة الصــــــــــــحة العاملية يف اجلهود العاملياألغذية والزراعة مع تعاون منظمة  امتاشــــــــــــيً و  -16
مؤمترين  بعقدما بينهما  ابلشـــــراكة يف 2019يف عام تان املنظم قامت، األغذية وضـــــمان ثقة املســـــتهلك يف إمدادات اآلمنة

حتويل املعرفة إىل إجراءات ملموســـة من أجل الشـــعوب  -مســـتقبل ســـالمة األغذية " هماموضـــوععامليني لســـالمة األغذية 
واحلاجة املاســـــــــة إىل حتديد اإلجراءات  النظم الغذائيةعلى التغريات املســـــــــتمرة يف ن وأكد املؤمترا 12والبيئة"،واالقتصـــــــــادات 

                                        
 .2030 لعام خطة التنمية املستدامة: حتويل عاملنا 2015. لألمم املتحدةاجلمعية العامة   10
ل االســـــرتاتيجية احملّدثة األمهية احملددة لســـــالمة األغذية يفرتض أن   11 صـــــلتها هبذه األهداف و أهداف التنمية املســـــتدامة املشـــــار إليها ابلنســـــبة إىل تفصـــــّ
األمن  وحتقيقالقضاء على اجلوع "و، )من أهداف التنمية املستدامة 1اهلدف " (يف كل مكانيع أشكاله مالقضاء على الفقر جب: "حتقيقهامسامهتها يف و 

ضـــــمان متّتع اجلميع أبمناط عيش صـــــحية وابلرفاهية يف "و، )من أهداف التنمية املســـــتدامة 2اهلدف " (التغذية وتعزيز الزراعة املســـــتدامةحتســـــني الغذائي و 
" عزيز النمو االقتصــــــــــادي املطرد والشــــــــــامل للجميع واملســــــــــتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميعت"و، )3اهلدف " (مجيع األعمار

تعزيز "و) 13اهلدف " (اختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وآاثره"و، )12اهلدف (ضــمان وجود أمناط اســتهالك وإنتاج مســتدامة  "، و)8اهلدف (
 ).17اهلدف " (الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامةوتنشيط ذ وسائل التنفي

شــــباط /يف فربايرالذي عقد ســــالمة األغذية املشــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية واالحتاد األفريقي  حولاملؤمتر الدويل األول   12
  .يف جنيف، سويسرا 2019 نيسان/يف أبريلالذي عقد يف أديس أاباب، إثيوبيا، واملنتدى الدويل بشأن سالمة األغذية  2019
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ســــالمة األغذية يف خطة توســــيع نطاق لاإلرادة الســــياســــية تني ومتســــتجدة واالســــرتاتيجيات الالزمة للتصــــدي للتحد�ت امل
 203013.لعام التنمية املستدامة 

لعام جلان التنســـيق اإلقليمية املشـــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــحة العاملية اجتماعات عت شـــجّ و  -17
التزاماهتم بسالمة مستوى ه املؤمتران ومواصلة دعم األعضاء يف رفع على االستفادة من الزخم الذي أحداثتني املنظم 2019

رفيع لتزام ابتني منظمللالرائســـــــــية ضـــــــــمن األجهزة ت االجتماعات على جتديد الرتكيز على ســـــــــالمة األغذية األغذية. وحثّ 
 األعضاء. جانب من املستوى 

 2020شـــــباط /يف فربايرئة االســـــادســـــة واألربعني بعد امل ملنظمة الصـــــحة العاملية يف دورتهجمللس التنفيذي ااعتمد و  -18
لســــالمة العاملية تها اســــرتاتيجيإىل حتديث  الصــــحة العاملية منظمةقرار "تســــريع اجلهود بشــــأن ســــالمة األغذية" الذي يدعو 

درج إىل جنب مع منظمة األغذية والزراعة. وقد أُ  الموارد يف ســـــــــــــالمة األغذية، جنبً ل هاواســـــــــــــتثمار ا قدراهتتني األغذية، ومت
 .ة والسبعني جلمعية الصحة العامليةالرابعالدورة القرار يف جدول أعمال 

 سالمة يف جمالها مواءمة عملعلى زراعة والذية األغمنظمة لسالمة األغذية وضع اسرتاتيجية جديدة سيساعد و  -19
مراعاة اعتبارات ســــــــــــالمة األغذية من منظور علمي ، فيضــــــــــــمن ذلك النظم الغذائيةاألغذية مع دعمها األوســــــــــــع لتحويل 

سالمة بشأن الصحة العاملية اجلديدة التآزر مع اسرتاتيجية منظمة  أوجه ، كما يضمنالقدرات تنميةمنظور من و وتنظيمي 
 األغذية.

 املستدامة النظم الغذائيةسالمة األغذية يف إطار  -ااثلثً 

 واالقتصادات النظم الغذائيةيف البنيوية التغريات  -ألف

اإلمدادات عل ســــالســــل فهي جت، النظم الغذائيةســــالمة األغذية عامل متكني أســــاســــي للنجاح يف حتويل تشــــكل  -20
 . الدائرية قتصاداتاالعزز تُ ع سالسل القيمة و نوّ تُ و  منتأ

ســــــــــالمة بااللتزام الســــــــــياســــــــــي الرفيع املســــــــــتوى  تعزيز ةكيالدينامي الُنظميةالت يف إطار التحوّ  األمهية مبكانمن و  -21
 اصة كافية.اخلعامة و ال وارداملاألغذية، وإعطاء األولوية لالستثمارات املستدامة يف نظم وطنية قوية ملراقبة األغذية، وتعبئة 

من خالل تنفيذ نظم إدارة ســـــــالمة األغذية،  لضـــــــمان ســـــــالمة أبمهية حامسة مشـــــــاركة القطاع اخلاصتكتســـــــي و  -22
 السلسلة الغذائية.امتداد األغذية على  األغذية وتبادل املعلومات املتعلقة بسالمة

 السريع احلضريتوسع الو النمو السكاين 

األغذية. ويؤدي ذلك إىل تدهور البيئة  ســــــــــــواقألالتحتية تطور البنية التوســــــــــــع احلضــــــــــــري ما يفوق معدل ا كثريً  -23
من قراء لفل ية املصــــــــدراحليوان ة واملغذية واألغذيةســــــــليمتوفر املنتجات الطازجة المن ل يقلّ لســــــــالمة األغذية، ما التمكينية 

 . عليها وإمكانية حصوهلمسكان املدن 

                                        
االحتاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة من من العديد من البلدان وكذلك  شّكلت مشاركة مسؤولني رفيعي املستوى يف املؤمتر  13

 .حتقيق أهداف التنمية املستدامةدو�ا من سالمة األغذية أولوية هامة ال ميكن  ضمانة لكون التجارة العامليةالعاملية ومنظمة 
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 انيتطلبكالمها و ، هبا يتم اإلجتاروحجم األغذية اليت األغذية ، يزداد الطلب على تنوع املدنسكان عدد مع منو و  -24
 .بقدر أكرب سالمة األغذية وقدرات النظم الوطنية ملراقبة األغذية تعزيزز 

 على سالمة األغذيةاليت تؤثر  النظم الغذائيةالتحوالت الرئيسية يف  -ابء

على مســــتوى اإلنتاج، تشــــمل العوامل اليت و لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة.  ضــــروري النظم الغذائية إّن حتول -25
املســــــــــــتجدة قاومة املو وتكثيف اإلنتاج الزراعي، ، القصــــــــــــوى يةاملناخاألحوال ب املناخ و قد تؤثر على ســــــــــــالمة األغذية تقلّ 

إضـــــــــــــــافة و العلوم واالبتكارات إىل تغريات يف جتهيز األغذية كما تدفع التقدم التكنولوجي  يدفع و . ضـــــــــــــــادات امليكروابتمل
لعوملة وقنوات التوزيع لميكن ســـــــــــــــالمة األغذية. وعالوة على ذلك، لوكاملة  دقيقةحتتاج إىل مراعاة اليت  هلا وتعبئتها قيمةال

ســـــالمة ت يف الالتخيف ار بعناية مل ُتدَ ن إمجيعها تتســـــبب أن  النظاميةالرقمية اجلديدة والتجارة اإللكرتونية واألســـــواق غري 
اليت تضـــــعها منظمة  ســـــالمة األغذيةلســـــرتاتيجية العاملية اجلديدة االيف ؤخذ ابالعتبار تمن الضـــــروري أن ، اأيضـــــً األغذية. و 

 التواصــــلوســــائط عن دور فضــــال ً ، اجليل القادم من املســــتهلكني، أي قيم ومبادئ وتفضــــيالت الشــــباب األغذية والزراعية
 االجتماعي.

 العلوم واالبتكار والتكنولوجيات اجلديدة

درة اقو  كثر كفاءةأ غذائيةنظم التوصـــــــــــل إىل  علىميكن أن تســـــــــــاعد التطورات العلمية واالبتكارات التكنولوجية  -26
 د االبتكار وال تعرض املستهلكني للخطر.تنظيمية ال تقيّ على صعيد اللوائح الاستجابة ذلك تطلب ي، وسعلى الصمود

بني البلدان  تمن التفاواتللتقليل  أبمهية حامسةتقاســـــــــــــــم املعارف ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات يكتســـــــــــــــي و  -27
. تنظيميةعلى صــــــــــــعيد اللوائح العلى االســــــــــــتفادة من التكنولوجيات اجلديدة واخليارات ة قدر الاملتقدمة والبلدان النامية يف 

قامة نظم غذائية شــــــــــــاملة إلوالتقليدي والعلمي والتكنولوجي  احمللي من خالل التقدم خلق أوجه آتزروينبغي الســــــــــــعي إىل 
 .قادرة على الصمودو للجميع 

 القصوىلألحوال املناخية ب املناخ والتعرض تقلّ 

عن النظر ّض غُ ما ا وكثريً  14ابلظروف البيئية. نســــــــــانالكائنات احلية الدقيقة الضــــــــــارة للنبااتت واحليوان واإلتتأثر  -28
 15أفضل. حنوعلى  اومعاجلتههذه اآلاثر  املناخ على سالمة األغذية وينبغي حبث تقّلبآاثر 

ســــــــــالمة  علىخاطر املإلدارة  التأّهباالجتاهات ودعم لفهم  ضــــــــــروريتبادل املعلومات على املســــــــــتوى العاملي و  -29
 املناخ.اليت يتسبب هبا السلسلة الغذائية 

  

                                        
الفيضا�ت يف ظهور تساهم ، كما ميكن أن ميكن أن تؤثر درجات احلرارة والرطوبة املتزايدة على التلوث الفطري وتراكم السموم الفطرية، مثًال   14

 .احليوانية املصدراألمراض  لوانتقا
15  en8185Climate change: Unpacking the burden on food safety (http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca 
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 عوملة تزداد ضمن سالسل إمدادات األغذية اليت األغذيةيف الغش 

 ارتتب عليهتمشـــــــــكلة عاملية عابرة للحدود الوطنية قد تلك . و النظم الغذائيةاســـــــــتدامة ألغذية االغش يف  ضيقوّ  -30
على ثقة املســــــتهلك ويســــــهم يف فقدان ا ســــــلبً ألغذية االغش يف آاثر كبرية على ســــــالمة األغذية. وعالوة على ذلك، يؤثر 

 16األغذية.

ة ســـــــــــرتاتيجياالســـــــــــياســـــــــــات و الأدوات وطنية فعالة ملراقبة األغذية تدمج  انظمً ألغذية االغش يف تتطلب معاجلة و  -31
 أصـــالةة للتحقق من يهج أكثر اســـتباقية ووقائية وفعاللنُ  االتكنولوجيات اجلديدة آفاقً تدعمها قدرات قوية. وتفتح و واإلنفاذ 
 األغذية.

  لنظم الغذائيةلالتحول الرقمي 

ذات حتديد الفرص والتحد�ت  مبكانمهية األلتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــــاالت من  كيالطابع الديناميجيعل  -32
 سالمة األغذية. ب الصلة

أكثر كفاءة من إصــدار شــهادات إلكرتونية أســرع و من خالل منة التجارة الدولية يف األغذية الرقميكن أن تيســر و  -33
ل الشـــــــــــــــهادات قد تقلّ و غش يف األغذية. خلطر الالتعرض تقليل كلفة، وز�دة ســـــــــــــــالمة األغذية وإمكانية تتبعها و ال حيث

وذلك  ،مراقبة احلدودعبء و ادات الرمسية املطلوبة الطويلة والعالية التكلفة للحصول على الشه املوافقاتاإللكرتونية عبء 
قد توفر إمكانية التتبع الرقمي ، كما مكو�ت األغذيةو تصــــــــنيفات لواســــــــعة قواعد بيا�ت تبســــــــيط العمليات واللجوء إىل ب

ســــتوى املدارة خماطر ســــالمة األغذية على إلأكثر كفاءة و أســــرع ) خيارات بلوكشــــني( لألغذية على أســــاس ســــلســــلة الكتل
 . يالعامل

إال أ�ا واعدة للبلدان املنخفضــــة الدخل ولألعمال التجارية الصــــغرية، حمتملة  االتجارة اإللكرتونية فرصــــً تشــــّكل و  -34
وجديدًة  ددةً حم اُ�جً  األغذية السلطات املعنية عن الرقابة على حتددقد تؤدي إىل مشاكل جديدة يف سالمة األغذية إذا مل 

 لفحص سالمة األغذية.

 سالمة األغذية يف أوقات األزمات العامليةضمان 

 أبييفرتض . و اســــــــالســــــــتها يف آٍن معً و يف أوقات األزمات ضــــــــمان ســــــــالمة اإلمدادات الغذائية من الضــــــــروري  -35
واجلديدة لتحقيق سالمة األغذية املثبتة الطرق توجيهات بشأن توفر  أن املنظمة جديدة لسالمة األغذية تتبناهااسرتاتيجية 
 .ذات الصلةالتنظيمية للوائح ابلنهوض ابوذلك  ،سريعة التغرييف ظروف 

  

                                        
املشاورة . 2019، منظمة الصحة العامليةو  منظمة األغذية والزراعة املشرتكة بني جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أوروابتقرير الدورة احلادية والثالثني   16

 .2019تشرين الثاين /نوفمرب، الغش يف األغذية بشأن ملنظمة األغذية والزراعة الفنية
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 واحدةنهج صحة لاحلوكمة العاملية  تبّين 

وبكيفية ارتباط يفية أتثر ســالمة األغذية بعوامل اإلنتاج الزراعي واحليواين وابلعوامل البيئية فهم كإدراك و من شــأن  -36
 ويؤكد أمهية القدرات العاملية  أكثر تعقيًداالســــــــــــليمة لســــــــــــالمة األغذية  احلوكمةأن جيعل هذه العوامل بصــــــــــــحة اإلنســــــــــــان 

 تبادل املعلومات املتكاملة. لوالرصد واملراقبة والتعاون الدويل واملشرتك بني الوكاالت  املواصفاتوضع على 

يف  تهممســـــــامهو اجملتمع املدين  جمموعاتالنســـــــائية وغريها من  واملنظماتاملســـــــتهلكني والشـــــــباب  إشـــــــراكيتعني و  -37
لروابط مع األمن الغذائي لو  الســـياقاحملددة األســـاســـية  األغذيةســـالمة ســـائل ملدقيق فهم بغية حتقيق  يةاحلوارات الســـياســـات

 الصحية.ائية ذالغ واألمناط

 االستنتاجات -ارابعً 

 2030 لعام املستدامةمع خطة التنمية سالمة األغذية تتواءم لاسرتاتيجية جديدة تضع املنظمة حاجة ألن هناك  -38
  . غذائيةالة و يظم الزراعالنتحول املنظمة لمن دعم  ال يتجزأ املموسً  اجزءً تكون سالمة األغذية لضمان أن 

ألعضــــاء يف تطوير ادعم املنظمة تل اســــرتاتيجيً ا الســــالمة األغذية توجهً ديدة اجل املنظمة ســــرتاتيجيةاتوفر  وســــوف -39
أحناء خمتلف وإجراءات وشراكات لتعزيز سالمة األغذية يف ات إىل استثمار يفضي ذلك  ولكيأكثر استدامة،  غذائيةنظم 
 العامل.

على ضمان  2021املزمع عقده يف عام  النظم الغذائية بشأنمؤمتر قمة األمم املتحدة  تركيز مسار عملإىل ا نظرً و  -40
 يفابالعتبار ؤخذ يفرتض أن تُ إضــــافية  تواجتاهارؤى عن هذا املؤمتر قد تنبثق  ،احلصــــول على أغذية آمنة ومغذية للجميع

  .ديدةاجل سرتاتيجيةهذه اال
 


