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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة اخلامسة والثالثون
روما ،إيطاليا 7-2 ،يوليو/متوز 2112

املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
حمتويات الوثيقة
تركز هذه الوثيقة على املبادرات واألنشطة الرئيسية اليت نفذت منذ الدورة الرابعة والثالثني هليئة الدستور
الغذائي ،وهي مدرجة على الوجه التالي:
اجلزء األول :الشراكة والتعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف بناء قدرات البلدان
األعضاء يف جمال سالمة األغذية وجودتها.
اجلزء الثاني :املعامل البارزة للمبادرات الرئيسية منذ آخر دورة هليئة الدستور الغذائي.
اجلزء الثالث :املبادرات احلالية/الرتكيز يف املستقبل.
اجلزء الرابع :املطبوعات واألدوات اليت نشرتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية منذ الدورة
الرابعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي.
اجلزء اخلامس :األنشطة القطرية واإلقليمية ،ميكن احلصول عليها من املوقعني التاليني:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/capacity-development/en/
و.http://www.who.int/foodsafety/capacity/en/
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اجلزء األول :الشراكة والتعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف بناء قدرات البلدان
األعضاء يف جمال سالمة األغذية وجودتها
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية هما الوكالتان الرئيستان املتخصصتان من بني وكاالت األمم
املتحدة اللتني هلما الوالية على معاجلة قضايا سالمة األغذية وجودتها .ومن خالل واليتهما التكميلية ،تغطي هاتان
الوكالتان جمموعة من املسائل لدعم سالمة األغذية على املستوى العاملي ومحاية صحة املستهلك ،مع قيام منظمة الصحة
العاملية عادة بتمثيل املسائل املتعلقة بالصحة العامة ،وقيام منظمة األغذية والزراعة بتمثيل املسائل املتعلقة بإنتاج
األغذية على امتداد سلسلة األغذية .وقد تكون األنشطة عبارة عن التنفيذ املشرتك مبا يف ذلك برامج عاملية مشرتكة (مثل
املشورة العلمية ،والشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية ،اخل) ومبادرات على املستوى القطري ،يف الوقت
الذي يوجد فيه برنامج عمل نشط يف كل منظمة من املنظمتني ،ينفذ بصورة أحادية.
وتعمل املنظمتان بالتعاون مع السلطات احلكومية ،والصناعات احمللية واملنتجني احملليني ،وغهرهم من
أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل حتسني نظم إدارة سالمة األغذية وجودتها على أساس مبادئ علمية ،تفضي إىل
التقليل من األمراض الناشئة عن األغذية وتساند التجارة العادلة والشفافة .وتأتي رعاية الصحة العامة ،واإلسهام يف
التنمية االقتصادية ،وحتسني مستويات املعيشة واألمن الغذائي ،يف القلب من هذا العمل.
وال شك أن الشراكات مع األجهزة واملنظمات الوطنية والدولية األخرى هلا أهميتها البالغة أيضاً .كما أن
للعالقة والتفاعل بني أنشطة منظمة األغذية والزارعة ومنظمة الصحة العاملية والسلطات الوطنية املسؤولة عن سالمة
األغذية واخلرباء العاملني يف هذا اجملال ،هلا نفس القدر من األهمية.
وتعمل املنظمتان يف جمموعة كبهرة من املسائل واألنشطة املتعلقة ببناء القدرات اليت ميكن أن حتدث بأشكال
خمتلفة مثل املستوى القطري ،ومن خالل اجتماعات تقنية ،باإلضافة إىل األعمال املكتبية إلعداد و/أو استعراض املواد
اإلرشادية واملشروعات املقرتحة .وأنشطة بناء القدرات هذه تدعم بصورةٍ مباشرة اخلطة اإلسرتاتيجية للدستور الغذائي
للفرتة .8002 -8002
وال شك أن حمور برامج تطوير القدرات اليت تنفذها املنظمتان ،هو ترمجة أحدث املعارف العاملية واملشورات
الفنية يف جمال سالمة األغذية إىل أعمال على املستوى القطري ،مع فهم واضح للسياق الذي تعمل فيه احلكومات
والصناعات احمللية وغهرها من أصحاب املصلحة .وينتشر موظفو املنظمتني يف مجيع أحناء العامل ،ويقيمون عالقات
وحوارات مستمرة مع املسؤولني عن سالمة األغذية يف مجيع األقاليم.
والعمل الذي تقوم به املنظمتان يف جمال تنمية القدرات ،يدعم العمل الذي يقوم به الدستور الغذائي ويروج له
عن طريق )0( :العمل مع البلدان من أجل تعزيز النظم الوطنية لسالمة األغذية وتوفهر اخلربات التقنية للمشاركة بصورةٍ
أكثر فعالية يف وضع مواصفات الدستور الغذائي )8( ،وضع جمموعة من األدوات اإلرشادية بناء على نصوص الدستور
الغذائي ذات الصلة اليت "ترتجم" هذه النصوص فعلياً ،ومتكن البلدان من فهم هذه النصوص واستخدامها بصورةٍ أفضل
يف ظل ظروفها )2( ،دعم أنشطة استخالص بيانات تسهل جتميع البيانات من عد ٍد متزايد من البلدان.

CX/CAC 12/35/14-Add.1

3

لالتصال بنا:
ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن أدوات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وأنشطتهما يف
جمال املشروعات من العنوانني التاليني:
منظمة األغذية والزراعةhttp://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/ :
منظمة الصحة العامليةhttp://www.who.int/foodsafety :

كما وضعت منظمة األغذية والزراعة قائمة جديدة للخرباء يف جمال سالمة األغذية .وبإمكان اخلرباء املهتمني بهذا
املوضوع والذين يرغبون يف املساهمة يف عمل املنظمة يف جمال إسداء املشورة العلمية وتقديم املساعدة التقنية إىل البلدان
األعضاء أن يسجلوا أمساءهم على املوقعwww.fao.org/food/expert-roster :

اجلزء الثاني :املعامل البارزة للمبادرات الرئيسية منذ آخر دورة هليئة الدستور الغذائي

أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظورهما إىل التلوث باملمرضات الناشئة عن
األغذية ومقاومة املضادات احليوية
شرعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف سلسلة من األنشطة لتعزيز قدرات جمتمعات سالمة
األغذية والصحة البيطرية لكي تستطيع معاجلة املسائل املتعلقة بالتلوث باملمرضات الناشئة عن األغذية واستخدام
مضادات حيوية غهر بشرية يف املراحل املختلفة لسلسلة األغذية ،وظهور ممرضات مقاومة ،والشواغل املرتبطة بالصحة
العامة .ومن بني هذه األنشطة :سلسلة اجتماعات علمية مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية/
املنظمة العاملية لصحة احليوان بشأن استخدام املضادات احليوية ومقاومة هذه املضادات لتوفهر املعلومات العلمية
الضرورية للدستور الغذائي والبلدان األعضاء ،والتعاون املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف
املشروعات امليدانية لتعزيز القدرات واألنظمة القطرية/اإلقليمية من أجل الكشف عن حاالت التلوث باملمرضات الناشئة
عن األغذية ورصدها وإدارتها ،ومقاومة املضادات احليوية على امتداد سلسلة األغذية .ومن بني األنشطة احملددة على
املستوى القطري:


قيام املنظمتني – بالتعاون مع معهد البحوث الطبية يف كينيا  -بتنفيذ مشروع لتدعيم السياسات والقدرات
واألنظمة القطرية/اإلقليمية للكشف عن املمرضات الناشئة عن األغذية ورصدها وإدارتها ووضع لوائح بشأنها،
وخماطر مقاومة املضادات احليوية على سالسل القيمة يف حلوم الدواجن واألبقار واخلنازير .كما أسفرت
املبادرات عن بيانات لدعم القرارات املتعلقة بإدارة املخاطر وتعزيز عمليات اإلشراف القطرية/اإلقليمية على
التلوث باملمرضات الناشئة عن األغذية ومقاومة املضادات احليوية .كما تشارك جمموعة أفريقيا الشرقية يف
املشروع الذي يسلط الضوء على أهمية إثارة الوعي على املستوى اإلقليمي بالعمل اجليد الذي قامت به كينيا
لإلسهام يف تنسيق عمليات السياسات والتكامل اإلقليمي اليت تعاجل التلوث باملمرضات الناشئة عن األغذية
ومقاومة املضادات احليوية.
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تقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بإجراء دراسة يف كمبوديا لتقدير وإدارة املخاطر على الصحة
العامة املرتبطة بامليكروبات املمرضة الناشئة عن األغذية ()Salmonella spp., Campylobacter spp.
بطريقةٍ متكاملة ،وخماطر مقاومة املضادات احليوية على امتداد سلسلة القيمة للحوم الدواجن .والغرض من هذا
التعاون هو تقاسم املعلومات والبيانات بني املسؤولني عن الزراعة والصحة مبا يفضي إىل نهج أكثر تكامالً يعاجل
خماطر التلوث بامليكروبات ومقاومة املضادات احليوية يف مجيع املراحل ،ابتداء من اإلنتاج األولي وحتى
االستهالك.



وهناك اآلن مشروعات حبوث أخرى بشأن مقاومة املضادات احليوية جتري يف كمبوديا وباراغواي وكوستاريكا
وأوروغواي والكامهرون والسنغال.

وتلتزم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بالتعاون مع الشركاء الدوليني الرئيسيني ،واحلكومات األعضاء،
والعاملني يف سلسلة األغذية ،بغرض ضمان سالمة األغذية من الزاوية امليكروبيولوجية للتغلب على مقاومة املضادات
احليوية .ومع السهولة النسبية اليت ميكن أن تنتشر بها مقاومة املضادات احليوية داخل البلد الواحد ومن بلدٍ إىل آخر
يف عامل تتزايد فيه العوملة باستمرار ،يصبح من الواضح أن هناك حاجة إىل أعمال مسبقة ملساعدة البلدان النامية على
تعزيز أنظمتها ملواجهة خماطر مقاومة املضادات احليوية.

أعمال منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية يف التعامل مع حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية
تواصل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مساعدة البلدان يف مواجهة حاالت الطوارئ املتعلقة
بسالمة األغذية .وال شك أن االستجابة إىل حاالت الطوارئ هذه تتطلب قدرات ومهارات حمددة ،مدعومة بنظام قوي
للرقابة على األغذية – فأي نظام ضعيف للرقابة على األغذية سوف يضعف حالة التأهب وقدرة البلد على اإلدارة
الفعالة حلاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية .ومن بني أشكال الدعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة/منظمة
الص حة العاملية نشر وثائق إرشادية تطبق عاملياً ،والقيام مبتابعة على املستوى القطري لتعزيز النظم والقدرات الوطنية.
ومن أهم املطبوعات يف هذا اجملال إطار العمل املشرتك بني املنظمتني لوضع خطط وطنية لالستجابة حلاالت الطوارئ
املتعلقة بسالمة األغذية .وقد عقدت أربع حلقات عمل إقليمية لنشر معلومات يف أكثر من  00بلداً يف إقليمي أمريكا
الالتينية والكارييب ،وآسيا .ومت تقديم الدعم بعد ذلك إىل بنغالديش وتايلند لكي تضع كل منهما خططها الوطنية
لالستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية.
وسوف يعقد اجتماع هام يف شهر يونيو/حزيران  8008يف تايلند لتقاسم الدروس املستفادة من استخدام إطار
العمل املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بغرض وضع خطة وطنية مفصلة حبسب احتياجات
البلد وموارده.
هناك اآلن أداتان جديدتان مجعتا أفضل اخلربات العاملية وأفضل املمارسات يف هذه اجملاالت كقاعدة إلرشاد
البلدان اليت بها نظم/قدرات أقل تقدماً .وتركز هاتان األداتان على حتليل املخاطر أثناء األزمات املتعلقة بسالمة
األغذية ،والنظم الوطنية لسحب األغذية من األسواق.
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وتلعب منظمتا األغذية والزراعة والصحة العاملية دوراً هاماً عندما تنشأ حاالت طوارئ متعلقة بسالمة األغذية
قد يكون هلا تأثهرها على العامل أو على عدة بلدان – وتشمل أمثلة ذلك االتصاالت بشأن األغذية الداخلة إىل أماكن
متضررة من أحداث حمطة الطاقة النووية يف فوكوشيما باليابان أو انتشار بكرتيا  E. coliيف أوروبا ،باإلضافة إىل حاالت
االستنفار العديدة واألسئلة اليت تهدف إىل محاية الصحة العامة ،وسالمة األغذية ،مع التقليل من احلواجز التجارية
وفقدان األغذية دون داع.
إن الشراكة بني جمموعة سالمة األغذية يف نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية
العابرة للحدود ( )EMPRESوبني منظمة الصحة العاملية يف األنشطة ويف مواصلة تطوير الشبكة الدولية للسلطات
املعنية بسالمة األغذية ( )INFOSANهي عنصر ضروري يف هذا العمل .ومن بني التطورات األخهرة ،عمل موقع على
الشبكة العنكبوتية للشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية تقوم بدور القناة املباشرة ألعضاء الشبكة لكي يبلغوا
عن أية حوادث ،ويتلقـوا إنذارات ومذكرات إعالمية ذات صلة ،باإلضافة إىل متكينهم من إقامة منتديات مواضيعية
بشأن سالمة األغذية ،وحماكاة هذه املنتديات واملشاركة فيها .وميكن التسجيل على املوقع التالي:
.https://extranet.who.int/infosan/user/register

عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التفتيش على األغذية القائم على املخاطر ،مبا يف ذلك الرقابة على األغذية
املستوردة
ما زال العديد من البلدان يواجه حتديات يف حتديث األنشطة الوطنية للتفتيش على األغذية يف املرحلة
"االنتقالية" إىل نظم للتفتيش على األغذية قائمة على املخاطر .وقد نشرت الوثيقة اليت تعترب حجر الزاوية يف هذا
املوضوع "دليل التفتيش على األغذية القائم على املخاطر" يف عام  ،8002واستخدمت يف جمموعة من األنشطة املتعلقة
بالتدريب واألنشطة اليت جتري داخل البلدان .وأسفرت املشاركة املستمرة مع البلدان األعضاء عن طريق أعمال املنظمة
يف جمال املشروعات عن معرفة االحتياجات احملددة ملزيد من اإلرشادات بشأن الرقابة والتفتيش على األغذية
املستوردة .واستجابة لذلك دخل "دليل الرقابة على األغذية املستوردة" الذي يتسق مع نصوص جلنة الدستور الغذائي
املعنية بالتفتيش على الواردات والصادرات ونظم إصدار الشهادات مرحلته النهائية .والغرض من هذا الدليل هو مساعدة
السلطات الرمسية يف تقديرها للربامج الوطنية للرقابة على األغذية املستوردة ،واستعراض هذه الربامج وتطويرها ،من
أجل سد الثغرة املوجودة بني املبادئ والتنفيذ.
مت وضع الدليل املذكور من خالل سلسلة من االجتماعات التقنية ،اليت مجعت بني جمموعة من اخلرباء ذوي
اخللفيات املتنوعة للتعاون مع موظفي منظمة األغذية والزراعة وإجراء جتارب ميدانية مبدئية يف منطقة احمليط اهلادئ
(واليات ميكرونيزيا املتحدة ،وناورو ،وباالو ،وجزر مارشال) ويف الشرق األدنى (مصر ،واألردن ،واملغرب ،وسورية،
واليمن) واستكمل ذلك مبشروعات قطرية حمددة يف إقليم أفريقيا ،وكان له دور حموري يف معرفة األمناط املختلفة من
االحتياجات والتأكد من أن التوجيهات اليت مت استنباطها هلا أهميتها بالنسبة جملموعة خمتلفة من الظروف املؤسسية
وظروف التنمية .وباإلضافة إىل العمل اخلاص "بدليل الرقابة على األغذية املستوردة" بتطبيقاته العاملية ،جيري العمل يف
تدخالت موجهة يف مناطق بعينها .ففي إقليم آسيا ،مت وضع دليل للتفتيش على الواردات يف فييت نام ،ومناذج
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لتحديد فئات املخاطر لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ولبنغالدش .وجيري اآلن وضع أداة لإلرشادات العملية
بشأن التفتيش على األغذية اعتمادًا على املخاطر لبلدان منطقة احمليط اهلادئ.

عمل منظمة الصحة العاملية يف جمال مراقبة أعباء األمراض الناشئة عن األغذية والكشف عنها وتقديرها
وفرت منظمة الصحة العاملية دورات تدريبية دولية وقطرية يف جمال مراقبة األمراض النامجة عن األغذية
وغهرها من األمراض املعوية املعدية ،والكشف عن هذه األمراض من خالل الشبكة العاملية لإلصابة باألمراض الناشئة عن
األغذية ،اليت كانت تعرف من قبل باسم  .Global Salm-Survومن بني مواقع التدريب الدولية :الكامهرون،
واإلمارات العربية املتحدة ،وكوستاريكا ،وجنوب أفريقيا ،وروسيا ،ومدغشقر ،واألردن .أما الدورات التدريبية الوطنية
فقد عقدت يف الصني ،واهلند ( 4دورات – واحدة يف الصني وثالثة يف اهلند) .ومت تدريب  820مهنياً من  44بلداً يف
هذه الدورات التدريبية .كما نفذت الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية مشروعاً يف جزر سيشيل لتحسني
املراقبة على الساملونيلال بعد أن نفذت دورة تدريبية يف جنوب أفريقيا.
وتعمل الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية باجتاه نهج جديد الستخدام الدورات التدريبية كتمهيد
لتنفيذ مشروعات قطرية حمددة .وجيري اآلن تنفيذ مشروعات لتحديد أعباء األمراض يف أمريكا الالتينية .وأصبح العامل
اآلن يتبنى تشجيع الرقابة املعتمدة على املختربات ،والتعاون بني قطاعات الصحة البشرية ،والصحة البيطرية،
والتخصصات املرتبطة باألغذية .وتتعاون منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف الوقت الراهن من أجل زيادة
التعاون فيما بينهما من خالل الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية ،بتحديد األهداف املشرتكة ووسائل حتقيقها
بطريقةٍٍِ تكاملية .وقد عززت منظمة األغذية والزراعة مشاركتها يف هذه الشبكة وقدمت الدعم إىل بعض دوراتها ،كما
حدث يف دورتني عقدتا يف الكامهرون وتايلند.
وقد جتاوزت العضوية يف الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية يف منظمة الصحة العاملية  0400عضوًا
ينتمون إىل أكثر من  000مؤسسة يف  020بلداً ومنطقةً من األعضاء .وللحصول على مزيدٍ من املعلومات ،املرجو زيارة
املوقع .www.who.int/gfn
وتهدف مبادرة منظمة الصحة العاملية لتقدير األعباء العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية ،اليت بدأتها املنظمة
عام  ،8004إىل إعطاء بيانات موثوق بها عن حجم األعباء العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية حبسب العمر واجلنس
واملنطقة ،من أجل وضع قائمة حمددة للعوامل السببية اليت تنشأ عن امليكروبات والطفيليات والكيماويات .وسوف
تستكمل اجلهود العاملية هلذه املبادرة ابتداء من نهاية عام  8000وما بعده بدراسات قطرية عن أعباء األمراض الناشئة
عن األغذية ،وهي الدراسات اليت ستعطي تقديرات مباشرة عن هذه األعباء وتستكمل االستعراضات الوبائية اليت قام
بها الفريق املرجعي يف علم األوبئة واألمراض املنقولة بواسطة األغذية .وقد بدأت الدراسات القطرية هلذا الفريق (مبا يف
ذلك حتليل أوضاع السياسات) رمسياً يف أربعة بلدان على سبيل التجربة ،هي ألبانيا ،واليابان ،وتايلند ،وأوغندا.
وسوف يتم تدعيم القدرات القطرية على تقدير أعباء األمراض الناشئة عن األغذية ،وحتليل أوضاع السياسات،
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واستخدام البيانات املتعلقة باألوبئة يف صنع السياسات املتعلقة بسالمة األغذية ،وذلك عن طريق فرص التدريب
احملددة واإلرشادات اليت توفرها هذه املبادرة.

تعزيز قيام العاملني يف سلسلة األغذية بإتباع ممارسات لسالمة األغذية
يتوقف حتقيق إنتاج أغذية سليمة على األخذ مبمارسات لألغذية السليمة من جانب هؤالء الذين يقومون
بإنتاج األغذية ومناولتها وإعدادها ،مبن فيهم املزارعون ،ومن يقومون بتجهيز األغذية ،ونقلها ،وجتار التجزئة
واملوزعون ،ومن يتعاملون مع األغذية يف املطاعم والفنادق ،واملستهلك األخهر.
وميكن احلصول على جمموعة من أنشطة املساعدات التقنية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية ،من أجل تشجيع األخذ مبمارسات الزراعة اجليدة وممارسات النظافة اجليدة ،ونظم إدارة سالمة األغذية ،مع
مراعاة املواصفات ذات الصلة بالدستور الغذائي ومدونات السلوك.
ومن بني األمثلة احلديثة على التدريب الذي توفره منظمة األغذية والزراعة لتعزيز سالسل القيمة اليت هلا
أولويتها )0( :عقد حلقة عمل وطنية يف تنزانيا لتدريب موظفي احلكومة ،واملنظمات الصغهرة للتنمية الصناعية ،ومعاهد
البحوث ،واجلامعات ،وصناعات القطاع اخلاص اليت تعمل يف إنتاج الطماطم والذرة واللحوم والكاشو )8( ،حلقة عمل
شبه إقليمية يف رواندا ملوظفي احلكومة ،والعاملني يف جتهيز األغذية ،والعاملني يف األكادمييات ومراكز البحوث من
أجل تعزيز إنتاج األلبان زهرة اآلالم احللوة ،واألرز والذرة من بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وأوغندا.
وعند التخطيط هلذه األنشطة وتنفيذها من أجل حتسني سالسل القيمة احملددة ،كانت احتياجات
اجملموعات املستهدفة من حيث اخلربات واملعارف التقنية احملددة واالعتبارات املتعلقة بالظروف األوسع للبيئة
املناسبة ،موضع اعتبار .وكانت اإلرشادات املأخوذة من مواصفات الدستور الغذائي ذات الصلة ومدونات السلوك
لسالسل القيمة هذه ،تدخل ضمن مواد التدريب.
ومن بني األدوات ذات الصلة اليت استخدمتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن ممارسات األغذية
السليمة:




مواد التدريب اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة بشأن ممارسات الزراعة اجليدة ،واليت أدجمت يف برامج
املدارس احلقلية للمزارعني ()http://www.vegetableipmasia.org/Training%20Materials.html
مفاتيـح منظمــة الصحــة العامليـة اخلمسـة لزراعـة فاكهــة وخضـر أكثـر أمانــاً
()http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keys_growing_safer/en/index.html
أداة منظمة األغذية والزراعة بشأن ممارسات النظافة اجليدة على امتداد سلسلة األغذية – وهي مصدر عملي
للمدرِّبني على سالمة األغذية يف األعمال ذات احلجم الصغهر واملتوسط واليت ما زالت موضع تطوير
(http://www.fao.org/food/food-safety-quality/food-safety-quality/publications-
)tools/en/
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ومن أجل إدخال حتسينات على املدى البعيد وبصورةٍ تدرجيية لألخذ مبمارسات األغذية السليمة ،من
الضروري التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني على املستويني القطري واحمللي من القطاعني العام واخلاص ،بهدف
حتديد نقاط الضعف يف إدارة سالمة األغذية يف قطاعات بعينها ويف صياغة اسرتاتيجيات تشجع على تطبيق ممارسات
النظافة اجليدة وتضمن االمتثال للشروط الوطنية والدولية لسالمة األغذية.
وال شك أن الشروط املتعلقة بالتجارة وإظهار االمتثال هي مسألة ال غنى عنها ملساعدة البلدان يف هذه
اجملاالت .وقد أجري عدد من دراسات احلالة بالفعل ،مثل نظم التفتيش اجلماعية وإصدار الشهادات لصغار
املزارعني :دراسة حالة لتغطية أفضل املمارسات على امتداد سلسلة العرض بالنسبة لألغذية احمللية واملصدرة يف تايلند
وخطة الربنامج العاملي ملسوح الساملونيلال للتفتيش وإصدار الشهادات يف ماليزيا .وميكن احلصول على املواد املتعلقة بهذه
اخلطة من املوقع التالي.http://www.fao.org/index.php?id=33199 :

اجلزء الثالث :املبادرات احلالية /الرتكيز يف املستقبل

نظم سالمة األغذية القائمة على العلم
يواجه املستهلكون خماطر خمتلفة تتعلق بسالمة األغذية يف خمتلف البلدان .فالسلطات املسؤولة عن سياسات
وبرامج سالمة األغذية مطالبة بالتحديد الواضح ومعرفة أولويات خماطر سالمة األغذية وتنفيذ أشكال الرقابة املناسبة.
وال بد أن تكون القرارات على أساس علمي .وقد اتبعت هيئة الدستور الغذائي والعديد من احلكومات نهج حتليل
املخاطر لزيادة كفاءة وفعالية الرقابة على األغذية وضمان أن تتمحور القرارات حول تقدير املخاطر .وليس معنى ذلك
عدم وجود حتديات ،فبعض البلدان حتتاج بالفعل إىل دعم لتكييف نظم الرقابة على األغذية مع النظم اليت متتثل
إلطار حتليل املخاطر.
ولكي يتحقق هذا االنتقال  ،تعمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مع البلدان من أجل تعزيز
املدخالت التقنية ومدخالت االستثمار عرب جمموعة من اجملاالت اليت قد تكون حمدودة يف النظم احلالية للرقابة على
األغذية .وجيري اآلن إعداد جمموعة من األدوات املهمة اليت سوف تعزز قدرات البلدان يف هذا اجملال اهلام.


جمموعة أدوات حتليل املخاطر – تواصل منظمة األغذية والزراعة وضع مواد تدريب عملية ملساندة السلطات
الوطنية يف معاجلتها للمهام املتعلقة بسالمة األغذية ،عن طريق مبادئ حتليل املخاطر .وجيري عمل جمموعة
األدوات هذه على مراحل – أوهلا املواد اليت ستساعد البلدان يف معرفة أولويات سالمة األغذية وحتسني
التفتيش القائم على املخاطر عن طريق حتسني املهارات يف "شكل املخاطر" و"ترتيب املخاطر" .كما سيكون
هناك اهتمام باجلهود القطرية لوضع مواصفات وطنية لألغذية على أساس مواصفات الدستور الغذائي ،مبا يف
ذلك الفهم املتعمق لألسس العلمية ملواصفات الدستور الغذائي .وأخهراً ،جيري اآلن وضع إرشادات بشأن
االتصاالت املتعلقة باملخاطر ،مثل االتصاالت أثناء حاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية.
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أداة لالسرتشاد بها يف خطط أخذ العينات للكشف عن الفطريات السامة – إن تصميم خطط فعالة ألخذ
العينات للكشف عن الفطريات السامة يف السلع الغذائية مهمة معقدة ،ومنظمة األغذية والزراعة مطالبة
باستمرار ب تقديم املشورة فيما يتعلق بأخذ العينات وتفسهر نتائج االختبارات ملعرفة التلوث بالفطريات السامة
وحتديد مقداره يف جمموعة من السلع الغذائية .وبناء على ذلك ،شرعت منظمة األغذية والزراعة يف استكشاف
إمكانية وضع أداة للمساعدة يف تصميم وتشخيص أداء خطط أخذ العينات للكشف عن الفطريات السامة.

وستكون اخلطوة األوىل هي مجع البيانات احلالية عن التلوث بالفطريات السامة (مبا يف ذلك اجملموعات احملددة
للفطريات السامة والسلع ،والتقلبات الزمنية واملكانية واملناخية وغهرها) لوضع قاعدة بيانات تكون مبثابة أساس لوضع
هذه األداة .وقد شرعت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع معاهد البحوث املختلفة وغهرها من املنظمات الدولية يف
مجع البيانات املتعلقة بالتلوث .وبإمكان السلطات الوطنية املهتمة بإعطاء بيانات عن التلوث بالفطريات السامة من
براجمها اخلاصة باملراقبة والرصد أن تتصل بالعنوان اإللكرتوني اخلاص بسالمة األغذية وجودتها يف منظمة األغذية
والزراعة ،وهو.food-quality@fao.org :


أداة إدارة املخاطر ملكافحة اجلراثيم املائلة ( )Campylobacterوالساملونيلال يف حلوم الدواجن – ميكن
احلصول على قناة مباشرة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتيسهر تنفيذ القرارات
املتعلقة بإدارة املخاطر على أساس اخلطوط التوجيهية للدستور الغذائي يف مكافحة اجلراثيم املائلة والساملونيلال
يف حلوم الدواجن .وميكن هلذه األداة أن تصف طريق التدفق الكامل لإلنتاج حتى االستهالك كما جاء يف
اخلطوط التوجيهية .ويشار إىل هذه النماذج كعملية للتدفقات ،وبإمكان املستخدمني أن يستكشفوا أحد هذين
الكائنني املمرضني أو كليهما ،وأن يقرروا أي اخلطوات اليت تدرج يف تسلسل العملية .وميكن احلصول على
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/food-safetyاملوقع
من
األداة
هذه
 .quality/publications-tools/en/ويهم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن تسمعا من
السلطات واألعمال واألفراد عن جتربتهم يف تطبيق هذه األداة واستخدامها.



أداة أخرى لتقدير أداء خطط أخذ العينات – تقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف الوقت
احلاضر بوضع أداة مناسبة للمستخدمني على املوقع العنكبوتي لتقدير أداء خطط أخذ العينات املوجودة/
الغائبة ،وخطط أخذ العينات القائمة على الرتكيز للمخاطر امليكروبيولوجية .واهلدف هنا هو مساعدة هؤالء
املسؤولني عن وضع وتنفيذ برامج أخذ العينات لتصميم خطة ألخذ هذه العينات و/أو التوصل إىل فهم ألداء هذه
اخلطة وما إذا كانت تزودهم باملعلومات اليت حيتاجونها باملستوى املطلوب من الثقة .وسوف تكون هذه األداة
مصحوبة مبقدمة أساسية ألخذ العينات إىل جانب دراسات حالة توضح تطبيقها يف ظل جمموعة من التصورات
املختلفة .وميكن استخدام مثل هذه األداة يف تطبيق املعايهر امليكروبيولوجية اليت وضعها الدستور الغذائي ،أو
على املستوى القطري أو اإلقليمي.

إن توافر بيانات وطنية موثوق بها ،أمر حموري يف اختاذ قرارات سليمة تتعلق بسالمة األغذية .وتعمل منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مع البلدان من أجل تعزيز قدراتها على مجع البيانات ،مبا يف ذلك ما جيري من
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استخالص بيانات للمشروعات بشأن الفطريات السامة يف الذرة الرفيعة ،واستعراض وتوجيه دفة منهجيات االختبار
بالنسبة لكل من  V. parahaemolyticusو V. Vulnificusيف األطعمة البحرية .ويرتبط كال هذين النشاطني ارتباطاً
وثيق ًا بتطوير وتنفيذ نصوص الدستور الغذائي.

حتسني التوجيهات بشأن وضع سياسات سالمة األغذية اعتماداً على الشواهد
شرعت منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ مشروع يستغرق أربع سنوات (بتمويل من االحتاد األوروبي) لوضع
منهجية منظمة جلمع البيانات واملعلومات وحتليلها ،بغرض توفهر معلومات لصنع سياسات حمسنة لسالمة األغذية.
وقد برزت احلاجة إىل نهج أكثر انتظاماً وشفافية تقوم على الشواهد يف اختاذ القرارات فيما يتعلق باالستثمار يف الربامج
العامة للرقابة على األغذية وسالمة األغذية من جتربة املنظمة يف تطوير القدرات على املستوى القطري وكذلك من خالل
التفاعل مع املنظمات الدولية األخرى .ففي الوقت الذي تواصل فيه البلدان اختاذ قرارات تتعلق بسالمة األغذية ،فإن
ذلك حيدث يف أغلب األحيان دون استعراض واضح لتكاليف مثل هذه القرارات ونتائجها وتوابعها .وال شك أن تزويد
صناع القرارات املتعلقة بسالمة األغذية باألدوات اليت تسمح هلم مبعرفة مجيع العوامل ذات الصلة طبقاً ألهميتها
بالنسبة لبلدهم وشعبهم بالذات ،والنظر يف هذه العوامل ،من شأنه أن حيسن من شفافية عملية صنع القرار ،وأن ييسر
اختاذ القرار مبعدل إجيابي رئيسي للتكلفة والعائد.
ويف الوقت الذي سوف يستفيد فيه عدد كبهر من البلدان من األدوات احملسنة لصنع سياسات تتعلق بسالمة
األغذية ،فإن هذه األدوات سوف توضع بالتعاون الوثيق مع أصحاب املصلحة ومع "البيئة الفعلية للسياسات املتعلقة
بسالمة األغذية" يف بلدين على سبيل التجربة هما أوغندا وبلد آخر سيقع عليه االختيار يف آسيا .وسوف تعمل منظمة
األغذية والزراعة يف تآزر وتعاون وثيق مع مبادرة للفريق املرجعي يف علم األوبئة واألمراض املنقولة بواسطة األغذية يف
منظمة الصحة العاملية نظراً ألن مجع البيانات وفهم أعباء األمراض بسبب األغذية غهر اآلمنة هو أحد الدوافع الرئيسية
عند حتديد السياسات املناسبة لسالمة األغذية .وأوغندا أحد البلدان ضمن األعضاء يف الفريق املذكور التابع ملنظمة
الصحة العاملية ،وقد بدأ العمل بالفعل يف إجراء دراسات " حتليل موقف" و"أعباء األمراض".
وبالتوازي مع ذلك ،تقوم منظمة األغذية والزراعة باالستعداد لعقد مشاورة إقليمية لبلدان رابطة أمم جنوب
شرق آسيا لوضع إرشادات لسياسات سالمة األغذية – وسوف يعطي ذلك استعراضاً هاماً للقضايا املوجودة يف املنطقة
وحتديد االحتياجات الالزمة لتنفيذ سياسات أفضل لسالمة األغذية يف إقليم آسيا.

التقدير والتخطيط االسرتاتيجيان للربامج الوطنية لسالمة األغذية
إن األنظمة الوطنية للرقابة على األغذية متر مبراحل متفاوتة للغاية من النضج يف بلدان خمتلفة ،قد تواجه
أوضاع ًا متفاوتة تثهر احلاجة إىل أداة موضوعية وسليمة ومعرتف بها دولياً لنظم الرقابة على األغذية .وإذا كانت هناك
أدوات معرتف بها متاماً لتقدير الرقابة الوطنية على الصحة البيطرية (أداة الرؤية واإلسرتاتيجية واألداء يف املنظمة
الدولية لصحة احليوان) ولنظم الرقابة على الصحة النباتية (أداة تقييم قدرات الصحة النباتية يف االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات) فإن األدوات املوجودة لتقدير نظم الرقابة على األغذية ما زالت مبعثرة ،وال حتظى بنفس القدر الكبهر من
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االعرتاف .وقد بدأت منظمة األغذية والزراعة يف وضع هذه األداة ملساعدة البلدان على إجراء تقديرات ذاتية ملعرفة أهم
نقاط الضعف يف نظم الرقابة على األغذية ،والقيام خبيارات إسرتاتيجية لتحسني أدائها ،مع مراعاة املوارد احملدودة يف
أغلب األحيان.
وعند وضع هذه األداة ،سوف يوىل اهتمام لضرورة التقدير الشامل ألداء نظم الرقابة على األغذية ،مع مراعاة
التعقيد املوجود يف النظام الكامل والنهج املتعدد األنظمة الذي يتطلبه مثل هذا النظام لكي يعمل بصورةٍ الئقة .كما سيوىل
اهتمام للتطورات اجلارية يف ( CCFICSمبدأ النظم الوطنية للرقابة على األغذية واخلطوط التوجيهية هلذه األنظمة)
واإلرشادات املوجودة بالفعل.
و جيوز إجراء تقديرات لعدة أسباب ،واستخدام النتائج ألغراض خمتلفة ،كأن تستخدم يف إطار طلبات
املساعدات التقنية إىل املنظمات الدولية :فالتقدير السليم أمر ضروري ملعرفة جماالت أولوية العمل ،ومن أجل متهيد
طريق منطقي أمام اجلهات املاحنة املعنية لتحسني أداء نظم الرقابة على األغذية (أو جزء منها) .وميكن إجراء هذه
التقديرات بالشراكة مع شريك جتاري خارجي بغرض فتح ممرات للتجارة :فمن املهم أن يساهم كال الشريكني بصورةٍ
اجيابية يف مثل هذا التقدير ،مع تقاسم األداة وتطبيقها بكل شفافية.

النظام العاملي لإلنذار املبكر  +اقرتاح بتوسيع نطاقه ليشمل سالمة األغذية
النظام العاملي لإلنذار املبكر املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة/املنظمة الدولية لصحة احليوان/منظمة الصحة
العاملية اخلاص بأهم األمراض احليوانية ،مبا فيها األمراض اليت تنتقل من احليوان إىل اإلنسان ،هو مبادرة مشرتكة
تستفيد من القيمة املضافة لربط آليات التنبيه وتوزيع اخلربات والتخصصات املطلوبة من املنظمات الثالث إلتاحة فرصة
فريدة لتقدير خماطر التهديدات احملتملة على صحة اإلنسان واحليوان بغرض املساعدة يف التنبؤ بهذه املخاطر والوقاية
منها ومكافحتها وقد بدأت مبادرة النظام العاملي لإلنذار املبكر يف عام  ،8004وأصبحت نظاماً عاملي ًا يعتمد على عمليات
الرقابة اليت تتم على مجيع املستويات :احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية لألمراض احليوانية .ومت التوسع يف هذا
النظام ليشمل املسائل املتعلقة بسالمة األغذية املرتبطة باألمراض احليوانية ومسائل الصحة البيطرية .وسوف يتبنى
النظام املوسع التعاون والتنسيق مع الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية ،وهي مبادرة مشرتكة بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لرصد املخاطر اليت تتعرض هلا األغذية على امتداد اخلط من املزرعة إىل املائدة.
وتسمح آلية النظام العاملي لإلنذار املبكر بالتحريات املتقدمة ،والبحث عن البيانات ،واملراقبة القطاعية،
والتحليل املستقبلي ،وحتريك نظم الطوارئ الدولية عند احلاجة .وقد مت وضع خطة هلذا النظام العاملي وموقع على
الشبكة العنكبوتية بغرض إدارة املعلومات اليت تتقامسها املنظمات الثالث ونشر هذه املعلومات واالحتفاظ بها لدعم
األنشطة املتعلقة باإلنذار املبكر (.)http://www.glews.net

CX/CAC 12/35/14-Add.1

12

توعية املستهلك
قامت منظمة الصحة العاملية ،بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية وبدعمٍ من وزارة الزراعة األمريكية
بتنظيم الدورة التجريبية الثالثة للتدريب على منوذج املفاتيح اخلمسة لزراعة خضر وفاكهة أكثر أمن ًا يف السلفادور .وبهذا
الدليل ،تتوسع منظمة الصحة العاملية يف املفاتيح اخلمسة لتشمل مواد للتوعية باألغذية اآلمنة حبيث تغطي جمموعات
إضافية على طول الطريق من املزرعة إىل املائدة .ويستخدم هذا الدليل بالفعل يف السلفادور يف إطار برنامج مشرتك مع
األمم املتحدة "محاية األطفال :حنو برنامج منسق لألمن الغذائي والتغذية" .وهذا الربنامج عبارة عن جزء من اجلهود
اليت يبذهلا صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ملساعدة السلفادور على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية للحد من
الفقر وعدم املساواة.
ويف مجيع أحناء العامل ،تتعاون املكاتب القطرية واإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية مع السلطات الوطنية يف
تطوير مشروعات املفاتيح اخلمسة للتوعية يف املدارس واملستشفيات واملقاصف وغهرها .وحتى اآلن ،قام أكثر من  000بلد
بتنفيذ املفاتيح اخلمسة ملشروعات التوعية باألغذية اآلمنة .وقد استخدمت هذه املفاتيح اخلمس لألغذية اآلمنة لتدريب
من يعملون يف مناولة األغذية ،وتوعية املستهلكني ،والرتويج لسالمة األغذية يف قطاع السياحة ،ويف التجمعات الدولية
اليت تضم أعداداً غفهرة .كما وفرت منظمة الصحة العاملية التدريب واملساعدة يف إعداد مراقبني دوليني لضمان سالمة
األغذية أثناء االجتماعات اليت تضم أعداداً غفهرة ملمثلي البلدان اليت سوف تستضيف مثل هذه األحداث يف املستقبل
القريب ،كجزء من برنامج اجملموعة املشرتكة بني اإلدارات املعنية بالتجمعات الغفهرة يف منظمة الصحة العاملية .ومن
بني هذه االجتماعات اليت تضم أعداداً غفهرة :كأس األمم األفريقية لكرة القدم ،وكأس االحتاد األوروبي لكرة القدم عام
 ،8000واأللعاب األوملبية يف لندن عام  ،8008وكأس العامل لكرة القدم عام  8004واأللعاب األوملبية الصيفية عام
.8004

اجلزء الرابع :املطبوعات واألدوات اليت نشرتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية منذ الدورة
الرابعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي


FAO/WHO guide for application of principles and procedures of risk analysis during
food safety emergencies, 2011 published in English, French and Spanish. The
document can be found at: http://www.fao.org/docrep/014/ba0092e/ba0092e00.pdf
و .http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/risk_analysis/en/



– FAO/WHO guide for developing and improving national food recall systems, 2012
English version available, French and Spanish are in preparation



دليل تدرييب نشرته منظمة األغذية والزراعة عن تقييم خملفات املبيدات للحدود القصوى هلذه املخلفات
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/jmpr-docs/en/



FAO. Identification of origin-linked products and their potential for development. A
methodology for participatory inventories. 2012. Published in English, French and
Spanish. Available at :
http://www.foodquality-origin.org/fileadmin/templates/olq/files/MethodologyEN.pdf



WHO/AFRO finalized the manual on How to Develop and Implement National Food
Safety Policy and Strategic Plan. The document is being in press and will be available
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in English, French and Portuguese.


WHO/AFRO finalized the Regional Manual for Integrated Foodborne Disease
Surveillance in the WHO African Region. The document is in press and will be
available in English, French and Portuguese.



أدرجت دائرة أفريقيا يف منظمة الصحة العاملية الرقابة على األمراض الناشئة على األغذية يف اخلطوط
التوجيهية التقنية اجلديدة للرقابة املتكاملة على األمراض واالستجابة هلا يف إقليم أفريقيا.



تقوم دائرة أفريقيا يف منظمة الصحة العاملية بنشر طبعة خاصة من
.Agriculture, Nutrition and Development



نشرت دائرة املنطقة الغربية من احمليط اهلادئ يف منظمة الصحة العاملية اسرتاتيجية املنطقة الغربية من
احمليط اهلادئ بشأن سالمة األغذية للفرتة  ،8000 -8000وهي اإلسرتاتيجية اليت صدق عليها ممثلو
الصحة يف املنطقة الغربية من احمليط اهلادئ أثناء اجتماع اللجنة اإلقليمية عام 8000

African Journal of Food

(http://www.wpro.who.int/entity/foodsafety/documents/docs/regional_food_safety_strategy20

.)11_2015.pdf.


نشرت دائرة املنطقة الغربية من احمليط اهلادئ يف منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة يف فيجي "نصائح
بشأن سالمة األغذية أثناء الفيضانات".



ترمجت دائرة املنطقة الغربية من احمليط اهلادئ يف منظمة الصحة العاملية املفاتيح اخلمسة إىل لغة التاغالوغ
وأربع لغات مستخدمة يف واليات ميكرونيزيا املتحدة.



الوقاية من بكرتيا  E. coliيف األغذية
.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/Preventing_Ecoli.pdf



الوقاية من االلتهاب الكبدي بفهروس

A

وفهروس

Norovirus

يف األطعمة اجلاهزة شبه اجملففة.

.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/HAV_Tomatoes.pdf


الوقاية من الساملونيلال ويف أشجار اجلوزيات (من املقرر نشره يف أوائل صيف عام .)8008

اجلزء اخلامس :األنشطة القطرية واإلقليمية
جتري اآلن جمموعة من األنشطة اليت ميكن احلصول عليها من املوقعني التاليني:
منظمة األغذية والزراعةhttp://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/capacity- :
development/en/

منظمة الصحة العاملية:

http://www.who.int/foodsafety/capacity/en/

ميكن احلصول على معلومات إضافية عن األنشطة اليت يدعمها حساب األمانة بالدستور الغذائي من الوثيقة
.CX/CAC 12/35/13
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و تصف أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف تنمية القدرات منذ الدورة الرابعة والثالثني هليئة

الدستور الغذائي.
امللحق األول

أفريقيا
االجتماعات اإلقليمية /القطرية
املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
الشبكة العاملية ملنظمة الصحة العاملية لألمراض الناشئة عن منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية +
األغذية ،دورة تدريبية من املستوى الثالث ملراقبة األمراض الناشئة الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن
عن األغذية اعتمادا على املختربات ألخصائي امليكروبيولوجيا وعلوم األغذية
األوبئة من شرق أفريقيا وغرب أفريقيا
تنظيم حلقة عمل إقليمية يف أفريقيا بشأن "تنفيذ الدستور الغذائي :منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة
ما الذي ينطوي عليه؟" ،بدعم من حساب األمانة للدستور الغذائي العاملية
دورة تدريبية من املستوى الرابع يف الشبكة العاملية ملنظمة الصحة منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية +
العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية للرقابة على األمراض الناشئة الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن
عن األغذية اعتماداً على املختربات ،ألخصائي امليكروبيولوجيا األغذية
وعلوم األوبئة يف معهد باستهر
دورة تدريبية من املستوى الثالث للشبكة العاملية يف منظمة الصحة منظمة الصحة العاملية /املنطقة األفريقية +
العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية ملراقبة األمراض الناشئة عن الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن

4 -0
8000

20
8000

املواعيد
نوفمرب/تشرين الثاني كينيا

يناير/كانون

الثاني أكرا ،غانا

 20يناير/كانون الثاني
 0فرباير/شباط 8000

 9-0مارس/آذار

8008

املكان

-

ياووندي ،الكامهرون

أنتاناناريف ،مدغشقر

15

النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
األغذية اعتماداً على املختربات ألخصائي امليكروبيولوجيا وعلوم
األوبئة للدول اجلزر الواقعة يف احمليط اهلندي ،وجزر القمر،
ومدغشقر ،وموريشيوس ،وسيشيل
دورة تدريبية ضمن الشبكة العاملية يف منظمة الصحة العاملية
لألمراض الناشئة عن األغذية ملراقبة األمراض الناشئة عن األغذية
اعتماداً على املختربات ألخصائي امليكروبيولوجيا وعلوم األوبئة من
أفريقيا اجلنوبية
حلقة عمل إقليمية بشأن اتفاقية تطبيق تدابهر الصحة والصحة
النباتية واملسائل املتعلقة بسالمة األغذية يف تنزانيا جلميع بلدان
اجملموعة األفريقية يف الدستور الغذائي :بوروندي ،وكينيا،
ورواندا ،وتنزانيا ،وأوغندا
حلقة عمل قطرية حول خيارات السياسات لتحسني السالمة
امليكروبيولوجية" يف سلسلة القيمة يف حلوم (الدواجن واألبقار
واخلنازير) يف كينيا
حلقة عمل قطرية – الوقاية من التلوث بالسموم الفطرية واحلد منها
يف سلسلة القيمة حملصول الذرة يف كينيا
حلقة عمل شبه إقليمية مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية حول حتليل املخاطر يف بلدان االحتاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
حلقة عمل إقليمية حول اجلودة املرتبطة باملنشأ اجلغرايف
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املنظمون

املكان

املواعيد

األغذية

إدارة أفريقيا يف منظمة الصحة العاملية  +مايو/أيار – يونيو/حزيران جوهانسربغ ،جنوب أفريقيا
الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن 8000
األغذية
منظمة األغذية والزراعة /جمموعة دول
شرق أفريقيا

 80-80يونيو/حزيران 8000

أروشا ،تنزانيا

منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة يونيو/حزيران
العاملية

8008

نهروبي ،كينيا

سبتمرب/أيلول

8000

نهروبي ،كينيا

منظمة األغذية والزراعة/

UoN

منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة ديسمرب/كانون األول
العاملية /املعهد الوطين للبحوث الزراعية
يف بنني
منظمة األغذية والزراعة /املنظمة املعنية ديسمرب/كانون األول 8000
8000

كوتونو ،بنني

كوناكري ،غينيا
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النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)

املنظمون

املواعيد

بالرتويج الذاتي
حلقة عمل مشرتكة بني جمموعة دول شرق أفريقيا /منظمة األغذية منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة  80-84سبتمرب/أيلول 8000
والزراعة /منظمة الصحة العاملية بشأن تعزيز عمل الدستور الغذائي العاملية
يف املنطقة
 0 -2مايو/أيار 8000
زيادة التغذية يف إقليم أفريقيا .عقد مشاورة استجابة لقرار مجعية منظمة الصحة العاملية
الصحة العاملية (قرار اجلمعية )82-42
حلقة عمل إقليمية بشأن احلدود القصوى ملخلفات املبيدات يف إقليم منظمة األغذية والزراعة باإلشرتاك مع  00 -4يونيو/حزيران 8000
أفريقيا ،عشرون مشاركاً (بوركينا فاسو ،والكامهرون ،وكوت وزارة الزراعة األمريكية
ديفوار ،ومصر ،وغانا ،وكينيا ،ومالي ،واملغرب ،ونيجهريا،
والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،وتنزانيا ،وتوغو ،وأوغندا ،وزامبيا).
وكانت أهداف حلقة العمل هي تعزيز قدرات العلماء من البلدان
النامية على أساليب تقييم املبيدات لتحديد احلدود القصوى
للمخلفات ،وحتديث معرفتهم بتقدير املخاطر املرتبطة باملتحصل من
األغذية اليت حتتوي على خملفات مبيدات
دعم تقين لتدريب أفضل على مبادرة سالمة األغذية ،ومشروع منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية /جاري العمل به
لبلدان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا لتنسيق قواعد االحتاد اإلفريقي /االحتاد األوروبي
نظافة األغذية (منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية /االحتاد
اإلفريقي /االحتاد األوروبي)
حلقة دراسية إقليمية بشأن اجلودة املرتبطة باملنشأ اجلغرايف ،منظمة األغذية والزراعة باملشاركة مع  00 -2ديسمرب/كانون األول
8000
مبشاركة  00بلداً أفريقيا (أغلبها تتحدث الفرنسية) واألعضاء يف املنظمة األفريقية للملكية الفكرية

املكان
نهروبي ،كينيا

هراري ،زمبابوي
أكرا ،غانا

إقليمي

كوناكري ،غينيا
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النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
املنظمة األفريقية للملكية الفكرية .وكان اهلدف هو تقاسم جتارب
البلدان يف هذا اجملال ،ومناقشة االحتياجات وإمكانية وضع
مؤشرات جغرافية
دراسة رائدة حول إمكانية إجياد روابط رمسية بني باعة األطعمة منظمة األغذية والزراعة
اجلائلني وبني املؤسسات العامة /اخلاصة
حلقة عمل شبه إقليمية حول سالمة األغذية (تركز على سالسل منظمة األغذية والزراعة
القيمة يف األلبان وزهرة اآلالم احللوة  passion fruitواألرز والذرة)
منظمة األغذية والزراعة
محلة إلثارة الوعي بسالمة األغذية والتغذية يف بلدان خمتارة

املواعيد

املنظمون

جاري العمل به
 00 -2مايو/أيار

8008

يف طور اإلعداد

املكان

غانا ،وسهراليون ،وساحل العاج،
ومالي
بوروندي ،ومجهورية الكونغو
الدميقراطية ،ورواندا ،وأوغندا
مل يتقرر بعد

املشروعات /املساعدات املباشرة إىل البلدان
ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
واصلت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أنشطتهما يف جمال
املساعدات التقنية لتعزيز جلان الدستور الغذائي الوطنية ،ونظم األمن
البيولوجي ،وبناء قدرات النظم الوطنية للرقابة على األغذية وبرامج سالمة
األغذية ،والنهوض بأداء التجارة (اتفاقية تطبيق تدابهر الصحة والصحة
النباتية) وتنظيم دورات تدريبية يف حتليل املخاطر ،وكذلك تدريب باعة
األطعمة اجلائلني ،واملساعدة يف الرقابة على األمراض الناشئة عن األغذية
وبرامج رصد املخاطر ،ووضع خطوط توجيهية لسالمة األغذية والوقاية من

البلدان
أنغوال ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكامهرون،
ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،والكونغو،
وكوت ديفوار ،وجيبوتي ،وأريرتيا ،وإثيوبيا،
وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وكينيا ،وليسوتو،
ولبهريا ،وماالوي ،ومالي ،وموريتانيا،
وموريشيوس ،والنيجر ،ونيجهريا ،ورواندا،
والسنغال ،وسيشيل ،وسهراليون ،والصومال،

الوضع احلالي
8000 -8000

18

البلدان
ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
املخاطر البيولوجية والكيمياوية يف املنتجات الغذائية ،ومكافحة هذه وجنوب أفريقيا ،وتنزانيا ،وتوغو ،وأوغندا،
املخاطر عن طريق تطبيق املمارسات اجليدة على امتداد سلسلة اإلنتاج ،وزامبيا
واختاذ مبادرات للتوعية باستخدام املفاتيح اخلمسة لألغذية اآلمنة.
كان املفروض أن تدعم البلدان تعزيز عمليات املراقبة على األمراض الناشئة غينيا ،وموريتانيا ،وموزامبيق ،وجنوب أفريقيا
عن األغذية من خالل دعمها الستعراض مناذج التدريب على الرقابة على
األمراض الناشئة عن األغذية ،وإجراء تقييم للقدرات التحليلية ملختربات
الرقابة على األغذية ،ووضع دليل لإلجراءات
تقييم برامج لسالمة األغذية ونظم الرقابة على األغذية لوضع سياسات بنن ،وبوركينا فاسو ،وتشاد ،ومجهورية
الكونغو ،والغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا،
وخطط إسرتاتيجية وطنية (منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية)
وكينيا ،وسيشيل ،وأوغندا
مشروعات ضمن برنامج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة بشأن كوت ديفوار ،وغينيا ،وأنغوال
تعزيز جلان الدستور الغذائي الوطنية ،وكذلك دورها يف النظم الوطنية
للرقابة على األغذية
تعزيز اإلطار القانوني والوطين التفاقية تطبيق تدابهر الصحة والصحة كاب فهردي
النباتية ،وتعزيز اللجان الوطنية للدستور الغذائي ،ضمن برنامج التعاون
التقين يف منظمة األغذية والزراعة ،واملتابعة ضمن برنامج واحد بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيدو
دعم إنشاء جلنة وطنية للدستور الغذائي ،يف ظل برنامج لتسهيل عمل الغابون
برنامج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة
إجراء حبوث حول الكائنات املعوية املمرضة من مصادر بشرية وحيوانية بوركينا فاسو ،وإثيوبيا ،وغانا ،وكينيا،
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الوضع احلالي

8000 -8009

8000 -8002

أغلق يف نهاية عام

8000

أغلق برنامج التعاون التقين يف عام  ،8000وما زال
املشروع املمول من برنامج التعاون التقين مستمراً،
أما مبادرة "أمم متحدة واحدة" فقيد اإلعداد
أغلق يف عام

8000

جاري العمل به
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ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
وغذائية ،مبا يف ذلك مقاومة املضادات احليوية (منظمة الصحة العاملية +
الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن األغذية)
املفاتيح اخلمسة ملنظمة الصحة العاملية لألغذية السليمة .مبادرات الثالث
مخسات وأسواق األغذية الصحية (منظمة الصحة العاملية /املنظمة
األفريقية /منظمة اليونيسيف /منظمة األغذية والزراعة)

CX/CAC 12/35/14-Add.1

البلدان

الوضع احلالي

ونيجهريا ،وأوغندا
املفاتيح اخلمسة ملنظمة الصحة العاملية لألغذية
السليمة .ومبادرات الثالث مخسات وأسواق
األغذية الصحية (منظمة الصحة العاملية /املنظمة
األفريقية /منظمة اليونيسيف /منظمة األغذية
والزراعة)

الغابون حنو كأس األمم األفريقية ()8008؛
وأسواق األغذية الصحية يف الكونغو ومجهورية
الكونغو الدميقراطية ،وتشاد ،والغابون ،وغينيا،
ومالي ،وتوغو؛ وإدراج رسائل املفاتيح اخلمسة
لألغذية السليمة يف خطة النمو اجلديدة اليت
وضعتها منظمة الصحة العاملية لبنن باالشرتاك
مع منظمة اليونيسيف
وضع منوذج متكامل للتدريب على إدارة سوء
وضع منوذج متكامل للتدريب على إدارة سوء التغذية احلاد ونظافة األغذية كوت ديفوار ،وموريتانيا
التغذية احلاد ونظافة األغذية
تنظيم سلسلة من التدريبات ملفتشي األغذية وفنيي
تنظيم سلسلة من التدريبات ملفتشي األغذية وفنيي املختربات يف الرقابة غينيا
املختربات يف الرقابة على األغذية (نظام حتليل
على األغذية (نظام حتليل املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة) والرقابة على
املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة) والرقابة على
األمراض الناشئة عن األغذية (منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية)
األمراض الناشئة عن األغذية (منظمة الصحة
العاملية /املنظمة األفريقية)
مشروع جاري العمل به لتحسني التغذية ونظافة
مشروع جاري العمل به لتحسني التغذية ونظافة األغذية عن طريق مبادرة بوركينا فاسو
األغذية عن طريق مبادرة للمدارس املهتمة بالتغذية
للمدارس املهتمة بالتغذية (منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية /مؤسسة
(منظمة الصحة العاملية /املنظمة األفريقية /مؤسسة
هيلني كيللر الدولية /جامعة مونرتيال)
هيلني كيللر الدولية /جامعة مونرتيال)
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ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
وضع واستخدام أدوات لسالمة األغذية والتغذية يف املدارس
تقدير ممارسات النظافة يف  22مدرسة ،و 00سوقاً ،و 09مؤسسة يف أحياء
معرضة للخطر يف مالي ،ووضع برامج للتوعية بسالمة األغذية يف هذه
املنشآت (منظمة الصحة العاملية)
صياغة مشروعات ضمن برنامج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة
لتعزيز اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وكذلك تعزيز اإلطار التنظيمي
للرقابة على األغذية
صياغة مشروع ضمن برنامج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة لدعم
جلنة التنسيق األفريقية ،وكذلك جلان الدستور الغذائي الوطنية يف بلدان
معينة من وسط أفريقيا
وضع برنامج ضمن برامج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة لتعزيز
القدرات على حتليل املخاطر
املساعدة التقنية واملالية إلدارة الصحة يف غانا لتنفيذ اخلطوط التوجيهية
وإجراءات تشغيل املواصفات فيما يتعلق بإدارة سالمة األغذية من خالل
مراجعة عنصر سالمة األغذية يف اخلطوط التوجيهية إلجراءات تشغيل
املواصفات ضماناً لالمتثال ملدونة ممارسات النظافة العامة يف الدستور
الغذائي بالنسبة لألغذية املطهوة وسابقة الطهو وأماكن الطعام ذات األعداد
الغفهرة ( )CAC/RCP 39-1993ومدونات السلوك ذات الصلة املتعلقة
مبمارسات النظافة العامة (منظمة األغذية والزراعة)
مساعدات منظمة األغذية والزراعة التقنية واملالية لوضع سياسة وطنية

CX/CAC 12/35/14-Add.1

الوضع احلالي

البلدان
مالي ،وبنن
مالي

8000 -8000

مجهورية الكونغو ،وغينيا بيساو

يف طور اإلعداد

8000 -8000

الكامهرون ،والغابون ،ومجهورية أفريقيا الوسطى يف طور اإلعداد

مالي

يف مرحلة املوافقة

غانا

جاري العمل به

غانا

جاري العمل به
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ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
لسالمة األغذية يف غانا
مشروع " MTF/GHA/033/STFوضع منهج جيمع بني التعليم
اإللكرتوني وبرنامج معلوماتي عن مواصفات األغذية ،كإسهام يف حتديث
نظم ضمان جودة األغذية وسالمتها يف البلدان النامية"
تنمية قدرات أصحاب احليازات الصغهرة إلنتاج منتجات بستانية آمنة
وجيدة لألسواق احمللية واإلقليمية ،من خالل مدارس املزارعني احلقلية،
واإلنتاج املتكامل ،وبرنامج إدارة اآلفات يف غرب أفريقيا (منظمة األغذية
والزراعة)
املشروع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن
"حتسني سالمة األغذية يف سالسل القيمة للحوم الدواجن واخلنازير واألبقار
يف كينيا"
بناء قدرات املهنيني يف جنوب أفريقيا يف جمال سالمة األغذية ،بالتعاون
مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد األمساك (مشروع منظمة األغذية
والزراعة)
برنامج التعاون التقين يف منظمة األغذية والزراعة بشأن اجلودة املرتبطة
باملنشأ اجلغرايف :حتديد منتجات جتريبية ومعرفة صفاتها
دورات وطنية لتدريب املدربني على سالمة األغذية وضمان جودتها يف
تنزانيا ،ضمن مبادرة "أمم متحدة واحدة" (منظمة األغذية والزراعة)

CX/CAC 12/35/14-Add.1

الوضع احلالي

البلدان
غانا

جاري العمل به

بوركينا فاسو ،وغينيا ،وموريتانيا ،ومالي،
والسنغال

8000 -8000

كينيا

جاري العمل به

جنوب أفريقيا

جاري العمل به

بنن

يف طور اإلعداد

تنزانيا

انتهى العمل به يف شهر مايو/أيار

8008
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امللحق الثاني

آسيا واحمليط اهلادئ
االجتماعات اإلقليمية /القطرية
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)

املنظمون

املكان

املواعيد

مشاورات إقليمية /حلقات عمل /حلقات دراسية/
اجتماعات
حلقة عمل إقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ :أغذية للمدن املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف آسيا
واحمليط اهلادئ بالتعاون مع مبادرات املنظمة
"ضمان أنظمة مرنة لألغذية يف املدن اآلسيوية"
املتعددة التخصصات املتعلقة "باألغذية للمدن"
حلقة عمل تشاورية شبه إقليمية حول "اتفاقيات التكافؤ منظمة األغذية والزراعة
واالعرتاف املتبادل لتيسهر التجارة يف األغذية اآلمنة
واجليدة" لبلدان جنوب آسيا
اجتماع إقليمي بشأن "وضع خطط وطنية لالستجابة حلاالت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع اجمللس
الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية – تقاسم التجارب والدروس املعين باإلشراف على االستقرار املالي بوزارة
الصحة يف تايلند
املستفادة"
حلقة عمل تشاورية إقليمية بشأن اخلطوط التوجيهية لوضع منظمة األغذية والزراعة بدعم من اجمللس املعين
باإلشراف على االستقرار املالي بوزارة الصحة يف
سياسات لسالمة األغذية يف بلدان آسيا
تايلند

02 -00
8000

نوفمرب/تشرين الثاني بانكوك ،تايلند

 89 -82سبتمرب/أيلول

8000

بانكوك ،تايلند

 82 -80يونيو/حزيران

8008

بانكوك ،تايلند

8008

بانكوك ،تايلند
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النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
اجتماع متهيدي جملموعة العمل املعنية بالتعاون يف جمال
سالمة األغذية إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ

دراسة/حلقة عمل إقليمية بشأن تشجيع استخدام أدوات
لتقدير تربية األحياء املائية يف آسيا واحمليط اهلادئ

مشاورة/منتدى إقليمي بشأن تكثيف تربية األحياء املائية
بصورة مستدامة
حلقة عمل إقليمية مشرتكة بني املنظمة الدولية للتوحيد
القياسي/منظمة األغذية والزراعة /هيئة الدستور الغذائي/
املنظمة الدولية لصحة احليوان بشأن سالمة مصايد األمساك،
وجودتها ،وإنتاجيتها ،واستدامتها
األنشطة القطرية
حلقة عمل بشأن تعزيز السالمة واجلودة يف سلسلة بيع
األغذية بالتجزئة
حلقة عمل قطرية يف تايلند" :التخطيط الوطين لالستجابة
حلاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية"
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املواعيد
املنظمون
منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية 02 -08 ،أبريل/نيسان 8008
واملنظمة الدولية لصحة احليوان ،ورابطة أمم
جنوب شرق آسيا ،وجملس التعاون االقتصادي
لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ
منظمة األغذية والزراعة /هيئة مصايد األمساك يف فرباير/شباط – يوليو/متوز 8008
إقليم آسيا واحمليط اهلادئ /شبكة مراكز تربية
األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ،
عشرة بلدان يف اإلقليم
منظمة األغذية والزراعة /هيئة مصايد األمساك يف سبتمرب /أيلول 8008
إقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،شبكة مراكز تربية
األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي /منظمة األغذية  04 -02سبتمرب/أيلول 8000
والزراعة /هيئة الدستور الغذائي /املنظمة الدولية
لصحة احليوان

منظمة األغذية والزراعة وهيئة سالمة األغذية  04ديسمرب/كانون األول
ومواصفاتها يف اهلند
مركز عمليات سالمة األغذية بوزارة الصحة يف  80-09ديسمرب/كانون
تايلند ،بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ملنظمة 8000

8008

املكان
كانربا ،اسرتاليا

رايونغ ،تايلند

بانكوك ،تايلند

بالي ،إندونيسيا

مومباي ،اهلند

األول بانكوك ،تايلند
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املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
األغذية والزراعة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ
حلقة عمل قطرية عن التخطيط الوطين يف بنغالديش منظمة األغذية والزراعة وحكومة بنغالديش
استجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية
حلقة عمل حول ترتيبات التفتيش على األغذية يف بنغالديش منظمة األغذية والزراعة واإلدارة العامة للخدمات
الصحية بوزارة الصحة يف بنغالديش
اجتماع تشاوري بشأن حتسني مقررات دبلومات التكنولوجيا منظمة األغذية والزراعة واإلدارة العامة للخدمات
الصحية بوزارة الصحة يف بنغالديش
الطبية (دورة للتدريب على التفتيش الصحي)
 2حلقات عمل بشأن حتسني مقررات دبلومات التكنولوجيا منظمة األغذية والزراعة واإلدارة العامة للخدمات
الصحية بوزارة الصحة يف بنغالديش
الطبية (دورة للتدريب على التفتيش الصحي)

اجتماع تشاوري بشأن تعزيز عمليات التفتيش على األغذية
يف بنغالديش
حلقة دراسية بشأن ضمان اجلودة يف خمتربات فحص
األغذية يف بنغالديش
دورة تدريبية جتديدية على التحليالت (الكيميائية
وامليكروبيولوجية)

دورة تدريبية على الطرق الرئيسية املتقدمة يف حتليل األغذية

املواعيد
 80 -02مارس/آذار

املكان
داكا ،بنغالديش

8008

 80 -80يوليو/متوز
 20 -20أغسطس/آب 8000
 04مارس/آذار 8000
8000

داكا ،بنغالديش
راجشاهي ،بنغالديش
داكا ،بنغالديش

 04و 00و 02سبتمرب/أيلول
 20نوفمرب/تشرين الثاني -
 0ديسمرب /كانون األول 8000
 00و 04يناير/كانون الثاني 8008
داكا ،بنغالديش
منظمة األغذية والزراعة واإلدارة العامة للخدمات  02مارس/آذار 8008
الصحية بوزارة الصحة يف بنغالديش
منظمة األغذية والزراعة واإلدارة العامة للخدمات  02 -08يناير/كانون الثاني  8000داكا ،بنغالديش
الصحية (بنغالديش)
منظمة األغذية والزراعة واإلدارة العامة للخدمات  02يونيو/حزيران  02 -يوليو/متوز داكا ،بنغالديش
الصحية ومعهد تكنولوجيو الكيمياء والصيدلة يف 8000
بنغالديش ،وقسم الكيمياء ومركز البحوث العلمية
املتقدمة يف جامعة داكا
داكا ،بنغالديش
منظمة األغذية والزراعة ،واإلدارة العامة للخدمات  88 -00سبتمرب/أيلول 8000
8000

داكا ،بنغالديش
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املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
الصحية ،واستخدام البالزما وحبوث املختربات،
داكا
منظمة األغذية والزراعة ،واإلدارة العامة للخدمات
دورة تدريبية على حتليل خملفات العقاقهر
الصحية ،ومعهد علوم األغذية والتكنولوجيا،
وجملس بنغالديش للبحوث العلمية والصناعية،
داكا
دورة تدريبية على الفحص امليكروبيولوجي لألغذية منظمة األغذية والزراعة ،واإلدارة العامة للخدمات
الصحية ،ومعهد علوم األغذية والتكنولوجيا
ومنتجاتها
وجملس بنغالديش للبحوث العلمية والصناعية،
داكا
منظمة األغذية والزراعة ،واإلدارة العامة للخدمات
التدريب على ميكروبيولوجيا األغذية
الصحيةICDDRB ،
حلقة عمل وتدريب على التحليل الكيميائي وامليكروبيولوجي منظمة األغذية والزراعة ،واإلدارة العامة للخدمات
الصحية (بنغالديش) ،ووكالة التفتيش على
لألغذية
الصادرات يف كوتشي باهلند
حلقة دراسية عن ضمان اجلودة يف خمتربات فحص األغذية منظمة األغذية والزراعة ،واإلدارة العامة للخدمات
الصحية (بنغالديش)
يف بنغالديش
منظمة الصحة العاملية /منظمة األغذية والزراعة/
مشاورة إقليمية بشأن سالمة أطعمة الباعة اجلائلني
معهد التغذية ،جامعة ماهيدول (تايلند)
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املكان

املواعيد

-

داكا ،بنغالديش

 89نوفمرب/تشرين الثاني
 4ديسمرب/كانون األول 8000

- 8000

داكا ،بنغالديش

8008

داكا ،بنغالديش

 84ديسمرب/كانون األول
 8يناير/كانون الثاني 8008

82 -2

يناير/كانون الثاني

فرباير/شباط

80
8008

9 -

مارس/آذار كوتشي ،كهراال ،اهلند

 02 -08يناير/كانون الثاني
 82 -80يونيو/حزيران

8000

8000

داكا ،بنغالديش
بانكوك ،تايلند
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املنظمون

النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
تعزيز تبادل املعلومات والقدرة على االستجابة لدعم املشاركة مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لغرب
يف الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية
احمليط اهلادئ /املدونة الكورية عن املواد املضافة

املواعيد
 89 -80سبتمرب/أيلول 8000

املكان
مجهورية كوريا

لألغذية
الثاني-

تقدير مراقبة األمراض الناشئة عن األغذية ،واالستجابة مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لغرب  82نوفمرب/تشرين
 0ديسمرب/كانون األول 8000
احمليط اهلادئ
وقدرات املختربات ،ووضع خطة عمل
الرصد املستمر لربامج الدعم بامللح والدقيق يف آسيا

جمموعة العمل املعنية بالتعاون يف جمال سالمة األغذية

مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لغرب
احمليط اهلادئ ،ومنظمة اليونيسيف ،وFFI
والتحالف العاملي لتحسني التغذية ،ومبادرة
العناصر الغذائية الدقيقة ،والبنك الدولي
جملس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا واحمليط
اهلادئ /بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا/
منظمة األغذية والزراعة /املنظمة الدولية لصحة
احليوان /مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي
لغرب احمليط اهلادئ

 89-80سبتمرب/أيلول 8000

 02 -08أبريل/نيسان

حلقة عمل ألصحاب املصلحة بشأن مشروع لتعزيز قدرة منظمة األغذية والزراعة ،معهد حبوث الفاكهة  84فرباير/شباط
فييت نام على التجارة يف ظل اتفاقية تطبيق تدابهر الصحة واخلضر ،فييت نام
والصحة النباتية – حتسني سالمة وجودة اخلضر الطازجة
من خالل نهج سلسلة القيمة ()MTF/VIE/046/STF

8008

8008

كمبوديا ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية،
فييت نام
مانيال ،والفلبني

كانربا ،اسرتاليا

هانوي ،فييت نام
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النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
حلقة عمل بشأن نظم إدارة سالمة األغذية يف قطاع
الصناعات الغذائية
حلقة عمل حول "مكافحة أخطاء املقاومة البيولوجية ومقاومة
املضادات احليوية على امتداد سلسلة الدواجن يف كمبوديا"
حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن احلدود القصوى ملخلفات
املبيدات بإقليم آسيا ،مبشاركة  22مشاركاً ميثلون  02بلداً
(بروناي ،كمبوديا ،الصني ،إندونيسيا ،كوريا ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،ماليزيا ،ميامنار ،الفلبني،
سنغافورة ،تايلند ،فييت نام) .وكان اهلدف من احللقة هو
تعزيز قدرات العلماء من البلدان النامية يف جمال أساليب
تقييم املبيدات مبعرفة احلدود القصوى هلذه املخلفات،
وحتديث معارفهم ،بتقدير املخاطر املرتبطة باملتحصالت
الغذائية اليت حتتوي على خملفات املبيدات
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املنظمون
منظمة األغذية والزراعة وحكومة بنغالديش
منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية

املواعيد
 88يناير/كانون الثاني 8008
 20يناير/كانون

الثاني 8008

منظمة األغذية والزراعة باملشاركة مع وزارة  00 -2أغسطس/آب
الزراعة األمريكية

8000

املكان
داكا ،بنغالديش
فنوم بنه ،كمبوديا
بانكوك ،تايلند
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املشروعات /املساعدات املباشرة إىل البلدان
الوضع احلالي
البلدان
أفغانستان ،بنغالديش ،بهوتان ،كمبوديا ،الصني ،جاري العمل به
اهلند ،اندونيسيا ،إيران ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،ماليزيا ،ملديف ،منغوليا ،نيبال،
الفلبني ،سريالنكا ،تايلند ،تيمور -ليشيت ،فييت
نام

ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
واصلت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أنشطتهما يف تقديم
املساعدات التقنية يف اإلقليم للنهوض بسالمة األغذية ،عن طريق تعزيز النظم
الوطنية للرقابة على األغذية .ومن بني عناصر هذه األنشطة :الدعم التقين
للنهوض بسياسات سالمة األغذية ،وإطار لإلدارة والتنظيم ،وتدعيم اللجان
الوطنية للدستور الغذائي ،وتعزيز الرقابة /الرصد لألمراض الناشئة عن األغذية
وتلوث األغذية ،وتدريب مفتشي األغذية ،ووضع خطط لالستجابة حلاالت
الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية ،واالستجابة حلاالت الطوارئ هذه ،والشواغل
املرتبطة بسالمة األغذية أثناء الكوارث ،وإدارة اجلوانب املتعلقة بسالمة
األغذية يف التجمعات الغفهرة ،ومسائل توعية املستهلكني بسالمة األغذية
املساعدات التقنية يف جمال السياسات واملشورات اإلقليمية املتعلقة باألغذية،
وصياغة مشروعات مقرتحة للرقابة على جودة األغذية
النهوض بسالمة األغذية عن طريق تعزيز نظم التفتيش على األغذية يف بلدان بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ()GCP/RAS/222/JPN
دعم بناء القدرات وتنفيذ املواصفات الدولية لسالمة األغذية يف بلدان رابطة أمم بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا
جنوب شرق آسيا ()GCP/RAS/280/JPN
اإلسراع بتنفيذ الربنامج الرئيسي للدعم الزراعي ( ،)RETA6521مبادرة بلدان منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية
العنصر األول :التكنولوجيا احليوية والسالمة احليوية

انتهى العمل به يف

20

أغسطـس/آب

8000

جاري العمل به (بدأ العمل يف يناير/
كانون الثاني  8008ملدة مخس سنوات)
جاري العمل به
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البلدان

ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
حتسني سالمة األغذية وجودتها والرقابة عليها يف بنغالديش
()GCP/BGD/038/EC
مساعدة تقنية لوضع إطار قانوني التفاقية تطبيق تدابهر الصحة والصحة النباتية
يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ()UTF/LAO/018/LAO
زيادة إمكانيات املختربات فيما يتعلق بسالمة األغذية يف اإلنتاج األوّلي
()TCP/THA/3305
بناء قدرات نظام التفتيش على األغذية يف فييت نام
()UNJP/VIE/042/UNJ
تعزيز قدرة تدابهر الصحة والصحة النباتية يف فييت نام على التجارة "حتسني
سالمة اخلضر الطازجة وجودتها عن طريق نهج سلسلة القيمة"
()MTF/VIE/046/STF
تعزيز قدرة منغوليا على تنفيذ الدستور الغذائي ()TCP/MON/3401

منغوليا

تعزيز سالمة األغذية ومواصفاتها يف بهوتان ()TCP/BHU/3401

بهوتان

بنغالديش
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
تايلند

الوضع احلالي
ديسمرب /كانون األول  20 -8009يونيو/
حزيران 8008
جاري العمل به
يناير/كانون الثاني  8000حتى ديسمرب/
كانون األول 8008

فييت نام
فييت نام

أبريل/نيسان

8000

حتى أغسطس/آب

8008

بناء القدرات من أجل حتسني فرص دخول األمساك ومنتجاتها إىل األسواق ميامنار
()FAO TCP/MYA/3401
بناء القدرات من أجل النهوض بالرقابة على جودة األمساك وخدمات املعايرة ،كمبوديا
واملساهمة يف ختفيف وطأة الفقر ())FAO TAP/CMB/3204 (D
مشروع مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن كمبوديا
"مكافحة امليكروبات وأخطار مقاومة املضادات احليوية على امتداد سلسلة

أبريل/نيسان

8008

8004

أبريل/نيسان

8008

إىل مارس/آذار
إىل مارس/آذار

8004

مارس/آذار  -8008أغسطس/آب

8002

انتهى العمل به يف ديسمرب /كانون األول
8000

جاري العمل به
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ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
الدواجن يف كمبوديا"
مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز بناء القدرات يف جمال املؤشرات الو ،وكمبوديا ،وفييت نام ،وتايلند
اجلغرافية على املستويني القطري واإلقليمي ،بدعم من حساب األمانة الفرنسي
تدعيم املخترب الوطين لتحليل األغذية وحتسني القدرات الفنية للموظفني مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
الوطنيني العاملني يف جمال األغذية

الوضع احلالي

البلدان

مت التوقيع على املشروع يف مايو/أيار
8008

جاري العمل به
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امللحق الثالث

أوروبا
االجتماعات اإلقليمية /القطرية
املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
أبريل/نيسان 8000
مؤمتر قطري وحلقة تدريبية على اجلودة املرتبطة منظمة األغذية والزراعةERDB /
باملنشأ اجلغرايف
تطبيق حتليل املخاطر يف أنظمة الرقابة على سالمة املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة  00 -04يونيو/حزيران 8000
األغذية والرقابة على األمراض الناشئة عن األغذية ألوروبا وآسيا الوسطى
حلقة تدريبية بعنوان "سالمة األغذية وحتليل املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى يف  9 -0يوليو/متوز 8000
منظمة األغذية والزراعة/واملكتب لإلقليمي
املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة"
ألوروبا يف منظمة الصحة العاملية
حلقة عمل قطرية بعنوان "املنتجات اليت حيتمل أن منظمة األغذية والزراعة (قسم التغذية ومحاية  84 -80أغسطس/آب 8000
يكون بها عالقة بني املنشأ واجلودة ،والطلب عليها املستهلك يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا
يف أوكرانيا (عنصر التيسهر السادس يف املشروع الوسطى) ،وزارة السياسات الزراعية واألغذية
يف أوكرانيا ،واملؤسسة املعنية برفاه اجملتمع
")TCP/UKR/3201
(الذي كان يعرف من قبل باسم "املشروع
الدولي لألبقار")
دورة تدريبية بعنوان "تعزيز القدرات على املشاركة املكتب اإلقليمي ألوروبا يف منظمة األغذية  2 -4سبتمرب/أيلول 8000

املكان

املواعيد

زغرب ،كرواتيا
املاتي ،كازاخستان
دوشا نيب ،طاجيكستان

كييف ،أوكرانيا

دوريس ،البانيا

32

النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
الفعالة يف عملية الدستور الغذائي واستخدام مواصفات
الدستور وخطوطه التوجيهية وتوصياته"
دورة تدريبية على الدستور الغذائي
حلقة تدريبية تنظمها الشبكة العاملية لألمراض
الناشئة عن األغذية للبلدان املتحدثة بالروسية
حلقة عمل عن مقاومة املضادات احليوية من منظور
سالمة األغذية
حلقة عمل عن مقاومة املضادات احليوية من منظور
سالمة األغذية
حلقة عمل بشأن مقاومة املضادات احليوية مع
الرتكيز على منظور سالمة األغذية بالنسبة لـ
 ،ALBو  ،CROو  ،MNEو  ،ROMو SRB
حلقة تدريبية إقليمية على وضع ممارسات لإلدارة
اجليدة يف تربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى
حلقة تدريبية بعنوان "تنمية القدرات على تقدير
املخاطر امليكروبيولوجية على سالمة األغذية لبلدان
رابطة الدول املستقلة"
االجتماع السادس للشبكة املشرتكة بني جامعة األمم
املتحدة واللجنة الفرعية املعنية بالتغذية لتنمية
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املنظمون
والزراعة (واملكتب اإلقليمي ألوروبا يف منظمة
الصحة العاملية)
منظمة األغذية والزراعة /اجملموعة األوروبية
املكتب اإلقليمي ألوروبا يف منظمة الصحة
العاملية  +الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن
األغذية
املكتب اإلقليمي ألوروبا يف منظمة الصحة
العاملية
املكتب اإلقليمي ألوروبا يف منظمة الصحة
العاملية

املواعيد

موسكو ،االحتاد الروسي
 89 -80سبتمرب/أيلول 8000
 02 -04نوفمرب/تشرين الثاني سان بطرسربغ ،روسيا
8000

 84نوفمرب/تشرين

الثاني 8000

 04ديسمرب/كانون األول
 20 -20مايو/أيار

منظمة األغذية والزراعة

املكان

 9 -2مايو/أيار

8000

8008

8008

بلغراد ،صربيا
بودغوريكا ،اجلبل األسود
دوريس ،البانيا

بيشكيك ،مجهورية قهرغيزيا

املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى يف  02 -04مايو/أيار
منظمة األغذية والزراعة

8008

بودابست ،اجملر

اجتماع شبكة تنمية القدرات يف جمال التغذية  84 -80مايو/أيار
يف أوروبا الشرقية والوسطى ،بدعم من منظمة

8008

بلغراد ،صربيا
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املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
القدرات يف جمال التغذية يف أوروبا الشرقية والوسطى األغذية والزراعة وجامعة األمم املتحدة
واجملموعة األوروبية
حلقة تدريبية إقليمية بعنوان "مخسون عاماً على منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية
الدستور الغذائي :اإلجنازات والدروس املستفادة
والتحديات يف إقليم أوروبا"
تنمية قدرات البلدان األعضاء اجلدد من اإلقليم منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية
الفرعي آلسيا الوسطى على املشاركة يف أنشطة
الدستور الغذائي
املكتب اإلقليمي ألوروبا يف منظمة الصحة
دورة تدريبية قطرية على سالمة األغذية واملياه
العاملية

املواعيد

 84سبتمرب/أيلول

باتومي ،جورجيا

8008

 00-9أكتوبر/تشرين األول

8008

املكان

8008

بشكيك ،مجهورية قهرغيزيا

اشغابات ،تركمانستان

املشروعات /املساعدات املباشرة إىل البلدان
ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )34
واصلت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أنشطتهما
يف جمال املساعدات التقنية إىل اإلقليم ،يف تنمية القدرات على
سالمة األغذية ،وتعزيز نظم سالمة األغذية مبا يتفق واملواصفات
الدولية ومواصفات االحتاد األوروبي واالشرتاطات املطلوبة،
مبعاجلتهما للمجاالت التالية :مدى كفاية القوانني املتعلقة باألغذية

البلدان
البانيا ،وكرواتيا ،وأزربيجان ،وطاجيكستان ،جاري العمل به
وكازاخستان ،وقهرغيزستان  ،ومولدوفا ،واجلبل األسود،
وصربيا ،وطاجيكستان ،وتركيا ،وتركمانستان،
وأوزباكستان

الوضع احلالي

34

ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )34
وتنسيق مواصفات األغذية ،والرقابة على األمراض الناشئة عن
األغذية ،ورصد التلوث بالكيماويات وامليكروبات يف سلسلة
األغذية ،وإعداد القائمني بتجارة األغذية لتنفيذ نظم سالمة األغذية
على أساس ممارسات التصنيع اجليدة وممارسات النظافة اجليدة
وحتليل املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة ،ومقاومة املضادات احليوية
من منظور سالمة األغذية ،والتأهب حلاالت الطوارئ املتعلقة
بسالمة األغذية واالستجابة هلا
التنمية املستدامة لقطاع تربية األحياء املائية من منظور ما بعد
الصيد ،مع الرتكيز على اجلودة ،وإمكانية اقتفاء األثر ،والسالمة
())FAO TCP/RER/3301 (D
ومن بني األنشطة اجلديدة اليت هلا أهميتها اخلاصة:
تقديم الدعم لتعزيز نظم سالمة األغذية يف مولدوفا مبا يتفق
واالشرتاطات الدولية واشرتاطات االحتاد األوروبي يف مناطق
خمتارة.
تنمية القدرات على إدارة املخاطر املتعلقة بسالمة األغذية يف
مؤسسات جتهيز األغذية ويف السلطات الوطنية
تقديم الدعم للتنمية الريفية عن طريق تنفيذ املؤشرات اجلغرافية يف
أوكرانيا
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الوضع احلالي

البلدان

البانيا ،وكرواتيا ،واجلبل األسود ،وتركيا

جاري العمل به

مجهورية مولدوفا

مشروعات دخلت مراحل الصياغة

مجهورية قهرغيزيا ،ومجهورية طاجيكستان
أوكرانيا
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امللحق الرابع

أمريكا الالتينية والكارييب
االجتماعات اإلقليمية /القطرية
املواعيد
 82أبريل/نيسان 80 -يونيو /إقليمية
حزيران 8008

املكان

املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
دورة الكرتونية إقليمية بعنوان "نظم الرقابة على سالمة األغذية ،منظمة األغذية والزراعة
برجميات حتليل تأثهرات التغيهر" طبعة عام  8008للمهنيني العاملني
يف املؤسسات العامة للرقابة الوطنية على سالمة األغذية .والدورة تقوم
على الوثائق اليت سبق أن نشرتها منظمة األغذية والزراعة وهيئة
الدستور الغذائي فيما يتعلق بتحليل املخاطر ،ويشارك فيها  40مشاركاً
من مجيع بلدان أمريكا الالتينية والكارييب
حلقة عمل إقليمية بشأن وضع خطط وطنية لالستجابة حلاالت الطوارئ منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة  00 -02مارس/آذار  8008مدينة بنما ،بنما
املتعلقة بسالمة األغذية .ومكنت احللقة املشاركني فيها من التعلم من الصحة يف البلدان األمريكية ،واملنظمة
التجارب الناجحة ملواجهة حاالت الطوارئ اليت قد تصبح فيها سالمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات
األغذية قضية هامة وتؤثر على الصحة العامة .وتلقى املشاركون دروس ًا والصحة النباتية
عن منهجية وضع اخلطط ،مع نهج يقوم على املخاطر
سانتياغو ،شيلي
 0مايو/أيار 8008
االجتماع النهائي للمشروع الوطين "تكاليف سالمة األغذية وجودتها يف منظمة األغذية والزراعة
سلسلة خمتارة من املصايد الصغهرة النطاق"
 84 -82نوفمرب/تشرين كونسبسيون ،شيلي
حلقة عمل وطنية بعنوان "مناولة األغذية بطريقة نظيفة" لصغار منتجي منظمة األغذية والزراعة
الثاني 8008
األغذية يف الريف
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املواعيد
أكتوبر /تشرين األول 8000

املكان
سانتياغو ،شيلي

املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
االجتماع النهائي للمشروع اإلقليمي (" )TCPRLA3213املساعدة يف منظمة األغذية والزراعة
تصميم و/أو تعزيز سياسات سالمة األغذية لبلدان اإلقليم" .والبلدان
املشاركة هي :األرجنتني ،وشيلي ،وكوبا ،وكوستاريكا ،واكوادور،
والسلفادور ،وهوندوراس ،ونيكاراغوا ،وبنما ،وباراغواي ،وبهرو،
واجلمهورية الدمينيكية ،وأوروغواي
االجتماع التاسع للشبكة الوطنية للصحة العامة وخمتربات الوكالة منظمة الصحة يف البلدان األمريكية 80 -09 /أكتوبر/تشرين األول سانتياغو ،شيلي
منظمة الصحة العاملية ،مراكز مراقبة 8000
املعنية بالرقابة على األغذية ألمريكا الالتينية والكارييب
األمراض
 00 -2نوفمرب/تشرين الثاني ليما ،بهرو
حلقة تدريبية إقليمية عن اجلودة املرتبطة باملنشأ اجلغرايف منظمة األغذية والزراعة
8000
( )TCPRLA3211يف شيلي واألرجنتني ،والربازيل ،واكوادور،
وكوستاريكا ،وبهرو
حلقة عمل دولية متقدمة تنظمها الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عن منظمة الصحة يف البلدان األمريكية 20 /مايو/أيار–  2يونيو /إقليمية
حزيران 8000
األغذية لبلدان أمريكا الوسطى :املكسيك ،وكوبا ،واجلمهورية منظمة الصحة العاملية
الدومينيكية ،حول أعباء األمراض ،ومقاومة املضادات احليوية وتعزيز
نظم مراقبة األمراض الناشئة عن األغذية .ثالثة مشرتكني من كل بلد
مشلت أنشطة التعليم االلكرتوني يف شبكة البلدان األمريكية ملختربات منظمة الصحة يف البلدان األمريكية8000 /
حتليل األغذية بشأن سالمة األغذية ،تسع حلقات الكرتونية شارك منظمة الصحة العاملية /منظمة األغذية
فيها  2 804مشاركاً من  02بلداً .وتناولت هذه احللقات املسائل اليت والزراعة
تهم املختربات األعضاء يف الشبكة ،مثل :مراقبة جودة وسائل اإلعالم
الزراعية ،وخملفات املواد املشعة يف األغذية ،وعدم اليقني فيما يتعلق
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املنظمون

املواعيد

املكان

النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
بطرق قياس الكيماويات واختبارات الكفاءة ،واألمن يف خمتربات
االختبار ،وأخذ العينات وجناح التجارب يف االلتزام مبواصفات
االعتماد للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ،ISO 17025وكان
املتحدثون يف هذه احللقات من بلدان أمريكا الالتينية وأوروبا
حلقة عمل بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بسالمة األغذية يف منظمة الصحة يف البلدان األمريكية 00 -02 /مارس/آذار  8008مدينة بنما ،بنما
منظمة الصحة العاملية /منظمة األغذية
بلدان أمريكا الوسطى :املكسيك ،واجلمهورية الدومينيكية ،وكوبا
والزراعة /املنظمة الدولية لصحة
احليوان /املنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية
النباتات والصحة النباتية
النموذج الرابع للقيادة التنفيذية يف سلسلة سالمة األغذية لصغار منظمة الصحة للبلدان األمريكية /منظمة  04 -00أبريل/نيسان  8008مدينة بنما ،بنما
املهنيني من  24بلداً .وكان املوضوع الرئيسي األدوار املتعددة للصحة الصحة العاملية /جامعة مينيسوتا،
وجامعة نيرباسكا لينكولن ،وIICA
الزراعية وسالمة األغذية
أنشطة التعليم االلكرتوني املقررة يف شبكة البلدان األمريكية ملختربات منظمة الصحة للبلدان األمريكية /منظمة من مايو/أيار حتى نوفمرب/
حتليل األغذية يف عام  ،8008وتشمل حلقة الكرتونية واحدة عن عدم الصحة العاملية /منظمة األغذية والزراعة تشرين الثاني 8008
اليقني لطرق التحليل امليكروبيولوجية ،وأربعة اجتماعات بشأن اخلطوط
التوجيهية اليت وضعها االحتاد األوروبي لسالمة األغذية ،وحلقة
الكرتونية عن اخلطوط التوجيهية يف الدستور الغذائي بشأن الرقابة على
املخلفات الكيميائية يف األغذية
سانتياغو ،شيلي
االجتماع السادس للجنة البلدان األمريكية املعين بسالمة األغذية ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة  84يوليو/متوز 8008
مبشاركة ممثلني من وزارات الصحة ،والزراعة ،والصناعة ،واحتادات الصحة العاملية
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املنظمون

املواعيد

النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
املستهلكني ،من األقاليم الفرعية اخلمسة يف األمريكيتني
املنتدى اإلقليمي بشأن الرقابة الكاملة على الزراعة والصحة العامة ،مبا منظمة الصحة يف البلدان األمريكية 80 /يوليو/متوز 8008
يف ذلك مقاومة املضادات احليوية ،وشارك فيه مشاركون من القطاع منظمة الصحة العاملية
العام (الصحة والزراعة) والقطاع اخلاص ،وجهات البحوث والتعليم يف
اإلقليم
منظمة الصحة للبلدان األمريكية /منظمة أكتوبر/تشرين األول 8008
اجلمعية العامة لشبكة البلدان األمريكية ملختربات حتليل األغذية
الصحة العاملية /منظمة األغذية والزراعة
حلقة (حلقات) عمل ألعضاء اجملموعة الكاريبية يف إقليم أمريكا منظمة الصحة للبلدان األمريكية /منظمة نوفمرب/تشرين الثاني 8008
الالتينية والكارييب للتدريب على مواد اختبار حتاليل املخاطر عملياً يف الصحة العاملية /الصحة الكندية
احلقول ،اعتماداً على مبادئ العمل يف الدستور الغذائي
حلقات تدريب إقليمية على احلدود القصوى للمبيدات يف أمريكا منظمة األغذية والزراعة باالشرتاك مع  80 -04مايو/أيار 8000
الالتينية ،شارك فيها  82شخصاً من  00بلداً (األرجنينت ،وبليز ،وزارة الزراعة األمريكية
والربازيل ،وشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وغواتيماال ،وغيانا،
وهندوراس ،وبنما ،وبهرو ،وأوروغواي) .وكان اهلدف من حلقات
التدريب هذه هو تعزيز قدرات العلماء من البلدان النامية يف جمال
أساليب تقييم املبيدات لتحديد احلدود القصوى هلا ،وحتديث معارفهم
بتقدير املخاطر املرتبطة باملتحصالت الغذائية اليت حتتوي على خملفات
املبيدات

املكان
سانتياغو ،شيلي

غواياكويل ،إكوادور
بورت اوف سبني ،ترينيداد
وتوباغو
ساو باولو ،الربازيل
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املشروعات /املساعدات املباشرة
الوضع احلالي
البلدان
انتيغوا وبربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،برمودا ،جاري العمل به
بوليفيا ،كوبا ،دومينيكا ،غرينادا ،جامايكا،
اجلمهورية الدومينيكية ،سانت كيتس ونيفيس،
سانت فنسنت وغرينادين ،سانت لوسيا ،ترينيداد
وتوباغو ،بليز ،كوستاريكا ،السلفادور ،غواتيماال،
نيكاراغوا ،بنما ،هوندوراس ،األرجنني ،الربازيل،
شيلي ،كولومبيا ،اكوادور ،غيانا ،بهرو ،باراغواي،
سورينام ،أوروغواي ،فنزويال

ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
واصلت منظمة األغذية والزارعة ومنظمة الصحة العاملية تقديم مساعداتهما
التقنية إىل اإلقليم لتعزيز نظم الرقابة على سالمة األغذية واملعرفة بالدستور
الغذائي يف دول اجملموعة الكاريبية ودول املخروط اجلنوبي ،وكذلك تقديم
املعونة التقنية لتشكيل وكاالت جديدة تعمل يف جمال سالمة األغذية و /أو
تعزيز سياسات سالمة األغذية ،مبا يف ذلك حتديث التشريعات اخلاصة
بتدابهر الصحة والصحة النباتية وإقامة أسواق لألغذية الصحية ،وبناء القدرات
على حتليل املخاطر يف اهليئات الوطنية للصحة ،وإقامة شبكة وطنية ملختربات
حتليل األغذية ،وتعزيز ضمانات جودة املختربات يف الكشف عن األمراض
الناشئة عن األغذية .ومتثل محلة منظمة األغذية والزراعة لألكل اآلمن واملفاتيح
اخلمسة ملنظمة الصحة العاملية اخلاصة بسالمة األغذية يف املدارس االبتدائية
يف الريف واحلضر جزءاً من إسرتاتيجية االتصاالت ،لالرتفاع مبستوى
املعلومات املتاحة للمستهلكني ،مع الرتكيز بشكلٍ خاص على األطفال
نفذت حكومة إكوادور محلة األكل اآلمن كجزء من اسرتاتيجيتها الوطنية منظمة األغذية والزراعة إكوادور
لسالمة األغذية
نفذت محلة األكل اآلمن يف كوبا بالتعاون مع مبادرة أمريكا الالتينية املتحررة منظمة األغذية والزراعة ترينيداد وتوباغو
من اجلوع
املشروع  - TCPF/CUB/3401املساعدة يف حتليل وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية منظمة األغذية والزراعة كوبا
لتحليل املخاطر املتعلقة بسالمة األغذية

أغلقت
جاري العمل بها
جاري العمل به
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ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
مشروع إقليمي لدعم وضع خطط متعلقة باجلودة املرتبطة باملنشأ اجلغرايف األرجنتني،
كوستاريكا،
واملؤشرات اجلغرافية
إكواردو ،بهرو
أجرت منظمة الصحة للبلدان األمريكية والوكالة الكندية للرقابة على األغذية مشروع إقليمي
(كندا) ،واإلدارة الوطنية لألغذية (السويد) جولة اختبارات كفاءة ملختربات
حتليل األغذية بالنسبة للميكروبات (كمية بكتهريا  ،E. coliوبكتهريا S.
 ،aureusونوعية بكتهريا السامونيلال و)Listeria monocytogenes
والتحليالت الكيميائية (الرماد ،واملاء ،والنرتوجني ،والدهون ،والصوديوم،
والكالسيوم ،واحلديد ،والبوتاسيوم ،والفوسفور) مبشاركة  20خمترباً من أمريكا
الالتينية

البلدان
جاري العمل به
شيلي،
جاري العمل به

تتوىل منظمة الصحة للبلدان األمريكية /منظمة الصحة العاملية دعم مخسة األرجنتني ،وإكوادور ،جاري العمل به
مشروعات يف أمريكا اجلنوبية يف جمال املراقبة املتكاملة ملقاومة املضادات وباراغواي ،وفنزويال،
وأوروغواي
احليوية يف سلسلة الدواجن
بدء محلة األكل اآلمن يف اجلمهورية الدومينيكية

منظمة األغذية والزراعة اجلمهورية الدومينيكية

الوضع احلالي
مشروع إقليمي لدعم وضع خطط متعلقة
باجلودة املرتبطة باملنشأ اجلغرايف واملؤشرات
اجلغرافية
أجرت منظمة الصحة للبلدان األمريكية
والوكالة الكندية للرقابة على األغذية
(كندا) ،واإلدارة الوطنية لألغذية (السويد)
جولة اختبارات كفاءة ملختربات حتليل
األغذية بالنسبة للميكروبات (كمية بكتهريا
 ،E. coliوبكتهريا  ،S. aureusونوعية
Listeria
بكتهريا السامونيلال و
 )monocytogenesوالتحليالت الكيميائية
(الرماد ،واملاء ،والنرتوجني ،والدهون،
والصوديوم ،والكالسيوم ،واحلديد،
والبوتاسيوم ،والفوسفور) مبشاركة 20
خمترباً من أمريكا الالتينية
تتوىل منظمة الصحة للبلدان األمريكية/
منظمة الصحة العاملية دعم مخسة مشروعات
يف أمريكا اجلنوبية يف جمال املراقبة املتكاملة
ملقاومة املضادات احليوية يف سلسلة الدواجن
مارس/آذار 8008

41
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الوضع احلالي
البلدان
ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
وبربودا ،جاري العمل به
تنفيذ محلة األكل اآلمن يف بلدان الكارييب املتحدثة باإلنكليزية بربامج إذاعية منظمة األغذية والزراعة انتيغوا
بربادوس ،جزر العذراء
وفكاهية موجهة إىل األطفال
غرينادا،
الربيطانية،
مونتسهرات ،سانت كيتس
ونيفيس ،سانت لوسيا،
ترينيداد وتوباغو
جاري العمل به
منظمة األغذية والزراعة شيلي
تليفود عن بطاقات بيانات العبوات الغذائية لدى املنتجني الريفيني
(أبريل/نيسان -سبتمرب/أيلول )8008
جاري العمل به
مشروع قطري" :تكاليف سالمة األغذية وجودتها يف سلسلة خمتارة من املصايد منظمة األغذية والزراعة شيلي
الصغهرة ()TCP/CHI/3302
من بني األنشطة اجلديدة اليت هلا أهمية خاصة:
جاري العمل به
اتفاقية التعاون بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الوطنية لسالمة األغذية شيلي
يف شيلي .وحتتوي االتفاقية على بنود لدعم قدرات الوكالة على إقامة نظم
للرقابة على سالمة األغذية ،وحتليل املخاطر على سالمة األغذية ،وسالمة
األغذية يف حاالت الطوارئ عن طريق دورات للتعليم االليكرتوني يف جمال نظم
الرقابة الوطنية على األغذية ،وبرنامج للمنح الدراسية
جاري العمل به
كولومبيا
نفذت وكاالت األمم املتحدة املوجودة يف كولومبيا محلة األكل اآلمن
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امللحق اخلامس

الشرق األدنى وشرق البحر األبيض املتوسط
االجتماعات اإلقليمية /القطرية
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
االجتماع العاملي األول للشبكة الدولية للسلطات املعنية
بسالمة األغذية
حلقة عمل بشأن التفتيش على األغذية
دورة للتدريب األساسي تنظمها الشبكة العاملية لألمراض
الناشئة عن التغذية

حلقة تدريبية إقليمية على أدوات وطرق صحة البيئة
وتقدير املخاطر الكيميائية ،واإلدارة واالتصاالت
اجتماع إقليمي بشأن نقاط االتصال الوطنية اخلاصة
بسالمة األغذية فيما يتعلق بالتوجه االسرتاتيجي
وتطورات خطط العمل
الفطريات السامة يف الذرة الرفيعة .ساندت منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عدة مشروعات

املكان
املواعيد
ديسمرب/كانون األول أبو ظيب /اإلمارات العربية املتحدة

املنظمون
منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة 04 -04
8000
العاملية
 88فرباير/شباط 8000
منظمة األغذية والزراعة
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي  2 -4مارس/آذار 8000
لشرق البحر األبيض املتوسط ومنظمة
الصحة العاملية ،والشبكة العاملية لألمراض
الناشئة عن التغذية
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي  80 -02سبتمرب/أيلول 8000
لشرق البحر األبيض املتوسط ومنظمة
الصحة العاملية
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي  80 -80أكتوبر/تشرين األول
لشرق البحر األبيض املتوسط ومنظمة 8000
الصحة العاملية
منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة جاري العمل ()8004-8000
العاملية ومكتب منظمة الصحة العاملية

لبنان
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

عمان ،األردن

القاهرة ،مصر

 4بلدان مشاركة
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املنظمون
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
اإلقليمي لشرق البحر األبيض املتوسط
يف السودان ،وإثيوبيا ،ومالي ،وبوركينا فاسو
واملنظمة األفريقية
حلقة عمل قطرية بشأن التفتيش على األغذية اعتمادا منظمة األغذية والزراعة
على املخاطر
حلقة عمل إقليمية بشأن التفتيش على األغذية املستوردة منظمة األغذية والزراعة
اعتمادا على املخاطر

املواعيد

 9 -4مارس/آذار

املكان

8008

 04 -00يونيو/حزيران

8008

لبنان
األردن

املشروعات /املساعدات املباشرة
ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
واصلت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أنشطة مساعداتهما
التقنية يف بناء قدرات النظم الوطنية ملراقبة سالمة األغذية وجودتها وكذلك نظم
تنظيم الواردات والصادرات لتقدير مدى سالمة األغذية احملورة وراثيا أو
خماطرها ،ووضع خطوط توجيهية لتقييم مدى سالمة األغذية ومكوناتها املنتجة
باستخدام تكنولوجيا التحوير الوراثي ،ووضع نظم وطنية متكاملة للمخاطر اليت
تهدد سالمة األغذية ،وبناء القدرات على حتليل ملوثات األغذية ومراقبة
األمراض الناشئة عن األغذية ،ووضع حزم تدريبية ملفتشي األغذية ،وتعزيز
قدرات اللجان الوطنية للدستور الغذائي ،وتنسيق مواصفات ولوائح األغذية،
وتعزيز إمكانيات خمتربات سالمة األغذية ،ودورات تدريبية على سالمة األغذية

البلدان
أفغانستان ،البحرين ،مصر ،إيران ،العراق ،جاري العمل به
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،عمان ،باكستان،
األراضي الفلسطينية احملتلة ،قطر ،اململكة
العربية السعودية ،الصومال ،السودان،
تونس

الوضع احلالي
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ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
املشروع  GCP/LEB/021/ITAاملعنون" :تعزيز تسويق إنتاج املنتجات
الزراعية اللبنانية"
املشروع  TCP/LEB/3401املعنون" :تعزيز اللجنة الوطنية للدستور الغذائي
ونقطة االتصال اخلاصة بالدستور الغذائي يف لبنان"
بناء القدرات على حتليل امللوثات الكيميائية يف األغذية
تدريب مفتشي األغذية باستخدام خطوط توجيهية جديدة
وضع نظام وطين متكامل إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا سالمة األغذية
نشر مواصفات سالمة األغذية ألغراض التغذية وسالمة األغذية
دعم وضع مؤشرات جغرافية
وضع بروتوكول لسالمة األغذية ونظافتها يف املستشفيات
بناء قدرات املوظفني الوطنيني يف جمال التحقيق السردي والتحليلي لألمراض
الناشئة عن األغذية
املشروع  :TCP/YEM/3401حتديث مواصفات جودة األطعمة البحرية
وقيمتها املضافة وصادراتها
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البلدان
لبنان

جاري العمل به

لبنان

مت التوقيع على املشروع يف مايو/أيار

البحرين
مصر
إيران
لبنان
األردن
عمان
اململكة العربية السعودية

انتهى العمل به
انتهى العمل به
انتهى العمل به
انتهى العمل به
يف عمليات الصياغة
انتهى العمل به
انتهى العمل به

اليمن

ابتداء من سبتمرب/أيلول

8008

8008
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امللحق السادس

أمريكا الشمالية واحمليط اهلادئ
االجتماعات اإلقليمية /القطرية
النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
مشروع املواصفات الغذائية املتكاملة لتعزيز قدرات البلدان
األعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ لوضع وتنفيذ قوانني
معرتف بها دوليا يف جمال األغذية ،ومواصفات وإجراءات
التفتيش لتشجيع التجارة يف األغذية السليمة واجليدة دون
عقبات
دليل لتقديم مواصفات األغذية لتشجيع التجارة يف دول اجلزر
الصغهرة اليت مت إعدادها وجيري اآلن إعادة النظر فيها
ومراجعتها
جمموعة العمل املعنية باألمن الغذائي للمحيط اهلادئ
مشاورة تقنية بشأن اإلسرتاتيجية اإلقليمية لسالمة األغذية يف
غرب احمليط اهلادئ 8000 -8000
حلقة تدريبية بعنوان "تعزيز نقاط االتصال الوطنية اخلاصة
بالدستور الغذائي يف الدول اجلزر باحمليط اهلادئ"

املنظمون
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي متنوعة
لغرب احمليط اهلادئ ومنظمة األغذية
والزراعة/وأمانة منتدى جزر احمليط
اهلادئ

املواعيد

مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي جاري العمل به
لغرب احمليط اهلادئ

املكان
 04بلد من جزر احمليط اهلادئ

مل حيدد بعد

SPC
 02 -00مارس/آذار
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي  0 -4مايو/أيار 8000
لغرب احمليط اهلادئ
منظمة األغذية والزراعة بدعم من  08 -00مايو/أيار 8000
اسرتاليا ،ونيوزيلندا ،والواليات املتحدة
األمريكية
اجتماع مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  9 -0ديسمرب/كانون األول 8000
8000

سوفا ،فيجي
سيالنغور ،ماليزيا
أبيا ،ساموا

ويلينيغتون ،نيوزيلندا
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النشاط (حلقة عمل /حلقة دراسية /دورة تدريبية)
العاملية بشأن استخدام نُهج تعتمد على املخاطر يف النظم الوطنية
للرقابة على األغذية يف احمليط اهلادئ
االجتماع الثالث جملموعة التشريع لسالمة األغذية وجودتها يف
احمليط اهلادئ
حلقة عمل شبه إقليمية بشأن التفتيش على األغذية اعتمادا على
املخاطر يف مشال احمليط اهلادئ
دراسة عن النظم الوطنية للدستور الغذائي يف منطقة أمريكا
الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ
جمموعة العمل املعنية بالتعاون يف جمال سالمة األغذية

حلقة عمل للتفتيش على األغذية اعتمادا على املخاطر
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املنظمون

املكان

املواعيد

العاملية
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  4ديسمرب/كانون األول
العاملية
 80 -02أكتوبر/تشرين األول بوهنباي ،واليات ميكرونيزيا
منظمة األغذية والزراعة
8000
املتحدة
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة بدأ يف ديسمرب /كانون األول جاري العمل بها
8000
العاملية
كانربا ،اسرتاليا
جملس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا  02 -08أبريل/نيسان 8008
واحمليط اهلادئ /رابطة أمم جنوب شرق
آسيا /منظمة األغذية والزراعة /املنظمة
الدولية لصحة احليوان /مكتب منظمة
الصحة العاملية اإلقليمي لغرب احمليط
اهلادئ
ياب ،واليات ميكرونيزيا املتحدة
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي  09 -04أبريل/نيسان 8008
لغرب احمليط اهلادئ
8000

ويلينيغتون ،نيوزيلندا
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املشروعات /املساعدات املباشرة إىل البلدان
ملخص األنشطة (اليت أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة )33
واصلت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تقديم مساعداتهما لتعزيز األطر
التنظيمية مثل وضع قوانني األغذية ومواصفاتها ،وتطوير السياسات املتعلقة بسالمة األغذية،
والتفتيش على األغذية القائم على املخاطر ،ومراقبة األغذية املستوردة ،وإعادة النظر يف
السلطات املختصة ،والتنفيذ الفعلي ملواصفات األغذية اجلديدة ،والتوجيهات الفنية لعمل
تقديرات للمخاطر امليكروبيولوجية وزيادة الوعي بسالمة األغذية استنادا إىل املفاتيح اخلمسة
لألغذية السليمة ،مبا يف ذلك التوعية باألغذية السليمة يف املدارس ،والتدريب على تقدير
املخاطر ،ووضع خطط لالستجابة حلاالت الطورئ املتعلقة بسالمة األغذية ،والشواغل املتعلقة
بسالمة األغذية أثناء الكوارث ،وإدارة جوانب سالمة األغذية يف التجمعات الفقهرة
دراسة مستوى السيانيد يف الكاسافا ومنتجاتها يف عدد من بلدان جزر احمليط اهلادئ
من بني األنشطة اجلديدة اليت هلا أهميتها اخلاصة:
وضع خطة وطنية لالستجابة لسالمة األغذية يف حاالت الطوارئ وتعزيز الشبكات الوطنية
للسلطات املعنية بسالمة األغذية
الدعم التقين استجابة لشواغل تلوث األغذية املرتبط مبا حدث للمفاعل النووي الياباني
(منظمة الصحة العاملية)
الدعم التقين لتحقيق االعتماد الدولي ملنظمة البحوث العلمية ملختربات األغذية يف ساموا
تعزيز نظام الرقابة على األغذية يف ميكرونيزيا

الوضع احلالي
البلدان
جزر كوك ،واليات ميكرونيزيا املتحدة ،جاري العمل به
فيجي ،كهريباس ،جزر مارشال ،ناورو،
نيوي ،باالو ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا
جزر سليمان ،تونغا ،توفالو ،فانواتو

جامعة جنوب احمليط اهلادئ ،فيجي

جاري العمل بها

فيجي

جاري العمل بها

واليات ميكرونيزيا املتحدة ،فيجي ،بابوا جاري العمل به
غينيا اجلديدة ،جزر سليمان
مت االعتماد وأغلق املشروع
ساموا
جاري العمل به
واليات ميكرونيزيا املتحدة

