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السعي الدؤوب لتوفير غذاء آمن 
وحماية التنوُّع احليوي

لفد أدى ازدياد العوملة إلى زيادة التجارة في السلع الزراعية والسمكية واحلرجية في العالم. 
وفي ذات الوقت بات ضمان توفير غذاء آمن لعاملنا جنباً إلى جنب مع حماية مواردنا 

الطبيعية من اآلفات واألمراض ومن ضمنها األنواع الغازية مهمًة أكثر تعقيداً. فهذه 
القضايا تهّم كل إنسان مبا في ذلك املزارعني وسكان الغابات وصيادي السمك واجملّهزين 

والسماسرة وباعة التجزئة واملستهلكني واملنظمات غير احلكومية واحلكومات. ولذلك تقوم 
املنظمة بتيسير إدخال املعايير الدولية من جانب احلكومات وتطوير مدوَّنات ترتكز على 

العلم من أجل املساعدة في ضمان سالمة األغذية وحماية التنوُّع احليوي. إن تطبيق هذه 
املعايير واملدونات الدولية يوفر احلماية الالزمة ألصحاب الشأن كافة.

املعايير واملدوَّنات 
الدولية

أساسية حقائق 

الغذائي في  ■ الدستور  تضم هيئة 
ومتثل أكثر من  185 بلداً  عضويتها 

99 في املائة من سكان العالم. 
كما وصل عدد األطراف املتعاقدة 

لوقاية  الدولية  االتفاقية  في 
بلداً.  177 النباتات 

تبلغ قيمة التجارة العاملية باملنتوجات  ■
الزراعية والسمكية واحلرجية سنوياً 

نحو 552 مليار دوالر أمريكي.
يعاني نحو ثلث السكان في البلدان  ■

الصناعية كل عام من األمراض 
املنقولة عن طريق األغذية. وتشمل 

 )salmonella( هذه األخطار السلمونيال
 )campylobacter( والكامبيلوباكتر

اللذين كثيراً ما يلوثان األغذية ذات 
املنشأ احليواني، وكذلك اللستيريا 
)listeria( التي تلوث اللحم النيء 

واحلليب واخلضروات.
تنقلها  ■ التي  أمراض اإلسهال  تعد 

الرئيسية  األسباب  واملياه  األغذية 
لالعتالل واملوت في البلدان األقل 

منواً. وتساهم هذه األمراض بصورة 
التغذية وتقتل نحو  كبيرة في سوء 

1.8 مليون شخص كل سنة 
األطفال. من  غالبيتهم 

جرى في عام 2002 وضع خطوط  ■
توجيهية ملواد التعبئة اخلشبية التي 

تستخدم في شحن زهاء 70 في املائة 
من البضائع، وذلك بغية كفالة عدم 
نقل احلشرات الضارة مع تلك املواد. 

كما جرى تنقيح هذه اخلطوط 
التوجيهية في 2009.

باتت األنواع النباتية الغازية تلحق  ■
الضرر باإلنتاج املستدام لألغذية وتهدد 

سبل املعيشة على نحو تصاعدي. 

املعايير الدولية
تستضيف املنظمة أمانتي املنظمتني الرئيسيتني 

املكلفتني بوضع املعايير املعتمدتني في »االتفاق 
بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية« 

املنبثق عن منظمة التجارة العاملية، وهما:
هيئة الدستور الغذائي في مجال         ■

األغذية؛ سالمة 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجال  ■

صحة النباتات.
وتقوم هاتان األمانتان بتيسير إدخال املعايير 

الدولية، حيث تقدم البلدان األعضاء املدخالت 
الالزمة لوضع هذه املعايير وتتفاوض للوصول إلى 

توافق عام بشأن إقرارها. وتتعاون األمانتان معاً 
كذلك في مساعدة تنمية القدرات الالزمة لدى 
البلدان لتطبيقها. كما تشكل املعايير الدولية 

األساس الذي ترتكز عليه األنظمة القطرية. وهذا 
ما يساعد بدوره في تنسيق عملية تطبيق تدابير 

الصحة والصحة النباتية في العالم.

االنتقال اآلمن للنباتات
تساعد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايير 

الدولية لتدابير الصحة النباتية في ضمان االنتقال 
الدولي اآلمن للنباتات واملنتوجات النباتية ووسائل 

النقل )مثل احلاويات والسفن واملركبات(، وذلك جنباً 
إلى جنب مع تخفيض خطر نقل اآلفات النباتية 

الضارة اجلديدة وانتشارها.
وتيّسر االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعم من 

املنظمة عقد اجتماعات للخبراء الفنيني من أجل:
تطوير معايير الصحة النباتية لنظم  ■

االستيراد والتصدير؛
حتليل مخاطر اآلفات؛ ■

إدارة اآلفات وحتديد معايير خاصة للسلع؛ ■
التعرّف على آفات بعينها أو معاجلتها. ■

كما يجري على الدوام تطوير معايير جديدة 
بوابة  وتقوم  البلدان األعضاء.  احتياجات  لتلبية 

بتيسير   )www.ippc.int( الدولية  النباتية  الصحة 
أدوات  تبادل املعلومات. كما تساعد »مجموعة 

النباتية«  القدرات في مجال الصحة  تقييم 
البلدان األعضاء في التعرف على الفجوات 

احتياجاتها  القطرية وعلى  املوجودة في قدراتها 
في هذا اجملال. 

املعايير تساعد في ضمان سالمة األغذية.
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 منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

هاتف: 57051 06 (39+)
فاكس: 57053152 06 (39+)

FAO-HQ@fao.org :البريد اإللكتروني

لإلستفسارات اإلعالمية:
هاتف: 57053625 06 (39+)

فاكس: 57053729 06 (39+)

معايير سالمة األغذية
دأبت هيئة الدستور الغذائي التي أسست بصورة 

مشتركة من جانب املنظمة ومنظمة الصحة 
العاملية على وضع املعايير الغذائية منذ 1963. إذ أن 

تطبيق معايير الهيئة على نطاق عاملي يجعل 
األغذية أكثر أمناً للمستهلكني، ويكفل تطبيق 

ممارسات منصفة في التجارة العاملية املتنامية في 
األغذية، ما يحقق املنفعة ملنتجي األغذية 

ومستهلكيها على حد سواء.
وتدعم املنظمة ومنظمة الصحة العاملية 

عملية وضع املعايير من خالل تزويد الهيئة باملشورة 
العلمية، ما يتيح لها وضع وحتديث معاييرها على 

ضوء أحدث املعارف العلمية في مجال سالمة 
األغذية. ويشمل تقدمي املشورة العلمية تقييم 

األخطار الكيماوية واألخطار امليكروبيولوجية 
واألخطار اجلديدة والناشئة، إلى جانب التكنولوجيات 
وتقديرات األخطار- املنافع للعديد من املمارسات في 

السلسلة الغذائية.
املنظمة  بني  املشترك  العمل  إطار  أن  كما 

األخطار  حتليل  بشأن  العاملية  الصحة  ومنظمة 
على  املرتكزة  والنُُهج  األغذية  بسالمة  املتصلة 

املعايير  وضع  عمليات  تلبية  يكفل  األخطار 
منظمة  ملتطلبات  الفنية  املشورة  وبرامج 

العاملية.  التجارة 
ومن أبرز إجنازات هيئة الدستور الغذائي:

وضعت الهيئة ما يربو على 200 معيار غذائي  ■
للسلع أو مجموعات السلع، وهي تغطي 
املنتوجات الغذائية الرئيسية في التجارة 

الدولية وتوسيم األغذية وأساليب حتليلها؛ 
ما يزيد على 100 من مدونات املمارسات  ■

واخلطوط التوجيهية لتخفيض التلوث وكفالة 
صحة األغذية أثناء اإلنتاج والتداول والنقل، من 

ضمنها خطوط توجيهية لفحص األغذية 
ومنح شهادات االعتماد لها ولتقدير سالمة 

األغذية احملوّرة وراثياً؛ 
3700 حٍد أقصى خمللفات  ■ يربو على  ما 

البيطرية  والعقاقير  اآلفات  مبيدات 
الزراعة؛ في  املستخدمة 

ما يزيد على 2000 حٍد أقصى للمواد املضافة  ■
لألغذية؛

150 من املستويات القصوى ومستويات  ■

اخلطوط التوجيهية املوصى بها من امللوثات 
والسموم الطبيعية، ومن ضمنها السموم 

الُفطرية.
تستخدم كل هذه النواجت كمعايير في التجارة 
الدولية لألغذية وكدليل ملواءمة املعايير الوطنية 

لسالمة األغذية واللوائح إقليمياً وعاملياًُ.

فحص جودة األغذية في طاجكستان.
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حماية املوارد الطبيعية
تروّج املنظمة وتشجع االتفاقات الدولية التي 

تساعد في حماية املوارد الطبيعية. واالتفاقات 
الرئيسية في هذا اجملال هي:   

الرشيد«  ■ الصيد  بشأن  السلوك  »مدونة 
السليمة  اإلدارة  إلى ضمان  تهدف  التي 

األسماك؛ ملصايد 
»مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات  ■

اآلفات واستخدامها« التي تساعد البلدان في 
تنظيم تداول هذه املنتجات واستخدامها، 
وبوجه خاص عندما ال تتوفر قوانني ملعاجلة 

هذا األمر؛
روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة  ■ »اتفاقية 

املسبقة عن علم على مواد كيماوية 
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في 
التي تركز على تخفيض  الدولية«  التجارة 

للمبيدات. اخلطرة  اآلثار 
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تشكيل فريق حتليل مصادر اخلطر ونقاط التحكم احلرجة

توصيف املنتَج

حتديد االستخدام املقصود

وضع الرسم البياني النسياب املنتج

توكيد صحة الرسم البياني لالنسياب في املوقع

وضع قائمة بكافة األخطار احملتملة
إجراء حتليل للخطر

دراسة التدابير الرقابية الالزمة 

)CCPs( حتديد نقاط التحكم احلرجة

حتديد احلدود احلرجة لكل نقطة حتكم حرجة

وضع نظام رصد لكل نقطة حتكم حرجة

وضع وحتديد اإلجراءات التصويبية

وضع وحتديد إجراءات التحقق

وضع وحتديد اعمال التوثيق وحفظ السجالت   

خطوات اإلنتاج السليم لألغذية
)HACCP( نظام حتليل مصادر اخلطر ونقاط التحكم احلرجة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 

يقوم نظام حتليل مصادر اخلطر ونقاط التحكم احلرجة برصد اخلطوات احلرجة في السلسلة الغذائية بغية 
حتديد األماكن التي قد تقع املشاكل فيها، كما يقوم بوضع التدابير االحترازية الالزمة للوقاية من التلوث. 

وقد أوصت هيئة الدستور الغذائي بتطبيق هذا النظام منذ منتصف تسعينات القرن العشرين.   

ويذكر أن املنظمة ومنظمة الصحة العاملية 
تقدمان دعماً مشتركاً ألمانة اتفاقية روتردام. كما 
تتعاون املنظمة بصورة وثيقة مع املنظمة الدولية 

 ISO للتوحيد القياسي في مجال تطوير معايير
بشأن معدات استعمال مبيدات اآلفات. 


