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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112

املسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
أنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف جمال بناء القدرات
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)

حمتويات الوثيقة
تركز هذه الوثيقة على املبادرات واألنشطة الرئيسيية اليج جيرن تنفييذها منيذ اليدورة السيابعة واليثالثني يئية
الدستور الغذائي وهي مصممة كالتالي:
اجلزء األول (ص :)2الشراكة والتعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف بناا الداارايف يف لاا
سالمة األغذية لاى البلاان األعضا
اجلزء الثاني (ص :)3املعامل البارزة للمبادرايف الرئيسية منذ آخر دورة هليئة الاستور الغذائي
اجلزء الثالث (ص :)11الرتكيز يف املستدبل.
اجلزء الرابع (ص :)7املطبوعايف واألدوايف اليت نشرتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف الفرتة األخرية
اجلزء اخلامس (ص :)11املشاريع واملبادرايف اإلقليمية/الوطنية:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/capacity-development/en/
وhttp://www.who.int/foodsafety/capacity/en/ :

مقدمة
 - 1هذه الوثيدة من إعااد منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العاملية ،وهي تهاف إىل توفري معلوماايف
عن األنشطة الرئيسية اليت تاعم البلاان يف بنا قاراتها يف لا سالمة األغذية (واليت ينفذها كل من املدرين الرئيسيني
للمنظمتني أو مكاتبهما على املستويني اإلقليمي والوطين).
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 - 2الغاية األولية من هذه الوثيدة هي توفري املعلومايف ،إال أن تدايم املعلوماايف حاو مساائل ساالمة األغذياة هاو
موضع ترحيب ،مبا يف ذلك احتياجايف البلاان األعضاا الايت اب أن تراعيهاا الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة لااى
ختطيط برامج العمل اخلاصة بهما.

اجلزء األول :الشراكة والتعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف جميال بنياء ريدرات
سالمة األغذية وجودتها لدن البلدان األعضاء
 - 3إن الفاو ومنظمة الصحة العاملية هما الوكالتان الرئيسيتان املتخصصتان مان باني وكاااليف األمام املتحااة اللتاان
هلما الوالية على معاجلة قضايا سالمة األغذية وجودتها .ومن خال واليتيهما املتكاملتني ،تغطي الفاو ومنظماة الصاحة
العاملية لموعة من الدضايا لاعم سالمة األغذية على املستوى العاملي ومحاية صاحة املساتهلك ،فتداون منظماة الصاحة
العاملية عادةً بتمثيل املسائل املتعلدة بالصحة العامة ،فيما تدون الفاو بتمثيل املسائل املتعلدة بإنتاج األغذية علاى امتاااد
السلسلة الغذائية .وقا تنفذ األنشطة بصورة مشرتكة على املساتوى الدطارأ أو مان خاال بارامج عاملياة مشارتكة (مثال
املشورة العلمية ،والشبكة الاولية للسلطايف املعنية بسالمة األغذية ،وغريها) ،يف الوقت الذأ يوجا فيا كاذلك برناامج
عمل نشط لاى كل من املنظمتني ،ينفذ بصورة مستدلة عن األخرى.
 - 4وتعمل املنظمتان مع السلطايف احلكومية وقطاع األغذية واملنتجني وغريهم من أصحاب املصالحة املعنايني علاى
حتسني نظم إدارة سالمة األغذية وجودتها على أساس مبادئ علمية ،بهاف التدليل من األمراض الناشئة عان األغذياة
ومحاية صحة املستهلك ودعم التجارة العادلة والشفافة .ويدع صون الصاحة العاماة ،واإلساهان يف التنمياة االقتصاادية،
وحتسني سبل املعيشة واألمن الغذائي يف صلب هذا العمل.
 - 1وال شك يف أن الشراكايف مع األجهزة واملنظمايف الوطنية والاولية األخرى هلا أهميتهاا البالغاة أيضااً .كماا أن
للعالقة والتفاعل بني أنشطة الفاو ومنظماة الصاحة العاملياة والسالطايف الوطنياة املسانولة عان ساالمة األغذياة والعلماا
واخلربا العاملني يف هذا اجملا  ،الدار عين من األهمية.
 - 6وتعمل املنظمتان على لموعة كبرية من الدضايا واألنشطة املتعلداة بتنمياة الداارايف الايت يفارأ يف ساياقايف
خمتلفة مبا يف ذلك على املستوى الدطرأ من خال اجتماعايف فنية ،باإلضافة إىل أعما مكتبية إلعاااد و/أو اساتعراض
املواد اإلرشادية واملشروعايف املدرتحة .وتاعم أنشطة تنمية الدارايف تلك اخلطاة االسارتاتيجية للاساتور الغاذائي للفارتة
 2112-2114دعماً مباشراً.
 - 7وتتمحور برامج تنمية الدارايف لاى املنظمتني علاى ترةاة أحاامل املعاارف العاملياة واملشاورة الفنياة لساالمة
األغذية إىل إجرا ايف ملموسة على املستوى الدطرأ مع فهم واضح للسياق الذأ تعمل فيها احلكوماايف والدطااع ايلاي
وأصحاب املصلحة اآلخرين .ينتشر موظفو الفاو ومنظماة الصاحة العاملياة حاو العاامل وظاافظون علاى ارتباار وحاوار
متواصلني مع أخصائيي سالمة األغذية يف األقاليم كافة.
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 - 8إن العمل الذأ تدون ب املنظمتان يف لا تنمية الدارايف ،ياعم العمل الذأ يدون ب الاستور الغاذائي وياروج
ل عن طريق )1( :العمل مع البلاان من أجل تعزيز النظم الوطنية لساالمة األغذياة وتاوفري اخلاربايف الفنياة للمشااركة
بصورةٍ أكثر فعالية يف وضع مواصفايف الاستور الغذائي؛ ( )2وضع لموعة مان األدوايف اإلرشاادية بناا علاى نصاوص
الاستور الغذائي ذايف الصلة اليت "ترتجم" هذه النصوص فعليااً ،وككان البلااان مان فهام هاذه النصاوص واساتخاامها
بصورةٍ أفضل يف سياقها اخلاص؛ ( )3تيسري احلوار بشأن السياسايف والشنون الفنية باني السالطايف احلكومياة والدطااع
اخلاص (املزارعون واألعما التجارية الزراعية)؛ و( )4دعم أنشطة توليا البياناايف الايت تيسار يفمياع كمياة أكارب مان
البيانايف من عا ٍد متزايا من البلاان كأساس لصنع الدرارايف.
التواصل معنا!
ميكن احلصول على مزيد من املعلومات حول مطبوعات الفياو ومنظمية الصيحة العامليية وأدواتهميا وأنشيطتهما عليى
مستون املشاريع على العناوين التالية:
الفاوhttp://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/ :

و
منظمة الصحة العامليةhttp://www.who.int/foodsafety :

http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/resources/en/pubs_food.html

وضعت الفاو رائمة جديدة للخرباء يف جمال سالمة األغذية .وبإمكان اخلرباء املهتمني بهذا املوضوع والذين يرغبيون
يف املساهمة يف عمل املنظمة يف جمال إسداء املشورة العلمية وتقيدي املسياعدة الفنيية إل البليدان األعضياء أن يسي لوا
أمساءه

على املورع www.fao.org/food/expert-roster

اجلزء الثاني :املعامل البارزة للمبادرات الرئيسية منذ آخر دورة يئة الدستور الغذائي
يوم الصحة العاملي ملنظمة الصحة العاملية 7 ،أبريل/نيسان  5112حول سالمة األغذيية :ميا ميدن سيالمة أغيذيت
من املزرعة إل مائدة الطعام ،حافظوا على سالمة الغذاء
 - 2كل سنة ،ختتار منظمة الصحة العاملية لاالً ذا أولوية يتصل بالصحة العامة عامليا ،مثل يون الصاحة العااملي
الذأ يدع يف السابع من أبريل/نيسان ،عيا تأسيس املنظمة .ترمي محاليف يون الصحة العاملي لعان  2111إىل:




حض احلكومايف على حتسني سالمة األغذية من خال محاليف التوعية العامة وتساليط الضاو علاى تااابريها
اجلارية يف هذا اجملا
تشجيع املستهلكني على التأكا مان ساالمة الغاذا املوجاود علاى مائااتهم (عارب طارا األسائلة والتحداق مان
التوسيمايف واتباع النصائح خبصوص نظافة األغذية)
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 - 11وقا شكّل االحتفا بيون الصحة العاملي بالنسبة إىل بلااان كاثرية فرصا ًة لتنظايم فعالياايف مشارتكة باني الفااو
ومنظمة الصحة العاملية وأنشطة متعادة الدطاعايف للرتويج لسالمة األغذية من اإلنتاج إىل االستهالك .وقا أدى عاد أكرب
من املكاتب الوطنية واإلقليمية للفاو دوراً فاعالً يف االحتفا باليون العاملي للصحة يف األقاليم كافة .وقا أطلق املااير العاان
ملنظمة الصحة العاملية اليون العاملي للصحة يف سوق األغذية الاولي يف روجنيس جنوب باريس باالشرتاك مع املاير العاان
ملنظمة العاملية لصحة احليوان ،وماير شعبة االنتاج احليواني وصحة احليوان لاى الفااو .وقاا حضار احلفال الر اي
أمني عان الصحة الفرنسي (نيابة عن وزير الصحة) ووزارة الزراعة الفرنسية .وقا جرى تنظيم فعالياايف وأنشاطة كاثرية
عرب العامل من قِبل السلطايف الوطنية لتسليط الضو على أهمية سالمة األغذية وضرورة التعاون ما بني الدطاعايف.

املؤمتر الدول الثاني املعين بالتغذية املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية  -إطار العمل
 - 11إعرتف إعالن روما بشأن التغذية الصادر يف  21نوفمرب/تشرين الثاني  2114بأهمية ساالمة األغذياة يف ساياق
التغذية واألمن الغذائي .وبغية إرشاد تنفيذ التزامايف اإلعالن ،مت وضع إطار عمل 1طوعي .يوصي إطار العمل بعااد مان
اإلجرا ايف املتعلدة بسالمة األغذية ومداومة امليكروبايف لألدوية (التوصيايف  13إىل  )17وقاا أشااريف إحااى التوصايايف
إشارة حمادة إىل هيئة الاستور الغذائي.

األنشطة املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية ومنظورهما إل التلوث باملمرضات الناشئة عين األغذيية ومقاومية
مضادات امليكروبات
 - 12تواصل املنظمتان العمل على أنشطة معينة من أجل تعزيز الداارايف الوطنياة (مباا يف ذلاك الداارايف البيطرياة)
على امتااد السلسلة الغذائية وختفيض املخاطر الناشئة عان املمرضاايف الناشائة عان األغذياة .و ارأ الرتكياز بشاكل
رئيسي على خفض املداومة ايتملة ملضادايف امليكروبايف لااى الكائناايف الاقيداة يف قطااعي صاحة احلياوان والصاحة
العامة ،وذلك عرب التشجيع على االساتخاان احلاذر وخفاض االساتخاان غاري املناساب ملضاادايف امليكروباايف يف إنتااج
األغذية احليوانية .ومن بني هذه األنشطة :التعاون املشرتك بني الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة يف املشاروعايف املياانياة
لتعزيز الدارايف واألنظمة الدطرية/اإلقليمية لكشف حااليف التلومل باملمرضايف الناشائة عان األغذياة ورصااها وإدارتهاا،
ومداومة مضادايف امليكروبايف على امتااد السلسلة الغذائياة .وباإلضاافة إىل ذلاك ،وفّاريف املشااريع املشارتكة املعلوماايف
الالزمة لوضع سياسايف وطنياة مناسابة وتعزياز املمارساايف اجليااة يف تربياة احليواناايف واساتخاان األدوياة الوقائياة،
وممارسايف النظافة الغذائية على امتااد السلسلة الغذائية .تتضمن أبرز املعامل منذ انعداد الاورة السابعة والاثالثني هليئاة
الاستور الغذائي:
 قيان منظمة الصحة العاملية ،بالتعاون مع الاو األعضا  ،واملنظمة الاولية لصحة احليوان والفاو واملنظمايف غري
احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين ،بوضاع خطاة عمال عاملياة ملداوماة مضاادايف امليكروباايف .هاذه خطاة
عاملية ،بديادة منظمة الصحة العاملية .لالطالع على التفاصيل يرجى مراجعة الوثيدة .CX/CAC15/38/17 Add.1
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علااى مسااتوى األجهاازة الرئاسااية يف الفاااو ،تناااقب البلاااان األعضااا دور الفاااو يف معاجلااة مداومااة مضااادايف
امليكروبايف ،وسوف تتم مناقشة قرار للفاو بشأن مداومة مضادايف امليكروبايف يف األغذية والزراعاة لااى املانكر
املدبل للفاو (من  6إىل  13يونيو/حزيران  .)2111يرد املزيا من التفاصيل يف الوثيدة .CX/CAC15/38/17 Add.1
ستدون اجملموعة االستشارية بشأن الرقابة املتكاملة على مداومة مضاادايف امليكروباايف التابعاة ملنظماة الصاحة
العاملية ،اليت أنشئت يف عان  2118لااعم جهاود منظماة الصاحة العاملياة يف خفاض تاأثري مداوماة مضاادايف
امليكروبايف لألدوية املرتبطة باستخاان مضاادايف امليكروباايف لااى احليواناايف املنتجاة للغاذا  ،علاى الصاحة
العامة ،بعدا اجتماعها السادس من  11إىل  12يونيو/حزياران يف سايو  ،ةهورياة كورياا .تتمثال األهاااف
الرئيسية لالجتماع يف وضع خطة اسرتاتيجية من مخس سانوايف عداب االعتمااد املدارر خلطاة العمال العاملياة
بشاأن مداوماة مضاادايف امليكروباايف (أنظار أعاااله) ،ويف اساتعراض التداان والااروس املساتفادة مان املشاااريع
التجريبية للمجموعة االستشارية بشأن الرقابة املتكاملة على مداومة مضادايف امليكروبايف.
تنفذ املشروعايف الدطرية التجريبية اليت تدون بها اجملموعة االستشاارية يف الوقات احلاالي يف الشارق األوساط
وآسيا وأفريديا وأمريكا الالتينية .وقا استهلت مشاريع جاياة يف بنغالديب وأوغناا يف عان .2114

أداة تقيي نظام مراربة األغذية
 - 13تابعت الفاو ومنظمة الصحة العاملية عملهما حاو وضاع أداة لتديايم نظاان مراقباة األغذياة .وعداب تدييماايف
يفريبية قائمة على أو نسخة لتلك األداة يف زامبيا واملغرب وغامبيا ،رأ اآلن وضع النسخة الثانية .ومن املتوقع أن
ختضع النسخة التالية إىل يفارب مياانية حني تسمح الفرصة ،مبا يف ذلك يف سرياليون حاملا ختارج الابالد مان تفشاي
دا اإليبوال فيها ،ويف ةهورية إيران اإلسالمية ورمباا يف الربازيال ويف أحاا بلااان إقلايم اجلماعاة اإلاائياة للجناوب
األفريدي .فيما يتواصل الرتكيز على تدايم أداة تتيح تداير أدا نظان سالمة األغذية على امتااد السلسلة الغذائية كاملة،
بطرق منظمة وشفافة وقابلة للدياس ،من أجل حتايا اجملااليف ذايف األولوية لتنمية الدارايف ،فضال عان قيااس التداان
ايرز عرب الوقت وتدييم  ،يفرتض بهذه النسخة الثانية أن توفر مزياا من املرونة لاتعكس الوضاع الفرياا لكال بلاا يف
الربع األخري من عان  ،2111سوف تنظم الفاو اجتماعا فنيا إلجرا استعراض أقران ملعايري تدييم األداة ونهجها لدياس األدا .

عمل منظمة الصحة العاملية يف جمال مراربة أعباء األمراض املنقولة عرب األغذية وكشفها وتقديرها
 - 14قامت منظمة الصحة العاملية دورايف تاريبية دولية ووطنية يف لا مراقبة األمراض املندولة عرب األغذياة وغريهاا
من األمراض املعوية املعاية ،وكشف هذه األمراض مان خاال الشابكة العاملياة لاصاابة بااألمراض املندولاة عارب األغذياة.
والشبكة عبارة عن برنامج لبنا الدارايف أنشأتها منظمة الصحة العاملية مع متعاونني آخرين من أجل تعزيز الرقابة املعتمااة
على املختربايف والتعاون بني قطاعايف الصحة البشرية ،والصحة البيطرية والتخصصايف املرتبطة باألغذية.
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 - 11و رأ اآلن تنفيذ مشروعايف ما بعا التاريب لتعزيز املراقبة املتكاملة يف كل من توغو وغامبيا .وقا مت تشجيع
املراقبة املتكاملة الدائمة على املختربايف كما جاريف رعاياة االتعااون باني قطاعاايف الصاحة البشارية والصاحة البيطرياة
واالختصاصايف املتصلة باألغذية حو العامل من خال دورايف تاريبية وحلدايف عمل عدايف يف كل من كينياا وكمبودياا
وألبانيا والسويا.
 - 16ومت تنفيذ مشروع يفرييب لتدييم استخاان التسلسل الكامل للجينون ،يف مراقبة األمراض املندولة عرب األغذية يف
األرجنتني .سوف يديم املشروع استخاان التسلسل الكامل للجيناون،من أجال تعزياز املراقباة االعتيادياة للصاحة العاماة
وأنشطة االستجابة يف البيئايف حماودة املوارد وتطوير اإلرشادايف ،بناا علاى التجاارب ،لصاال البلااان الايت تفكار يف
استخاان التسلسل الكامل للجينون ،من أجل دعم أنشطة املراقبة واالستجابة.
 - 17يف أعداب املشاورايف غري الر ية بشأن تعزيز مراقبة األمراض املندولة عرب األغذية اليت عدايف يف فرباير/شبار
 ،2114وضع دليل عملي حو تعزيز مراقبة لألمراض املندولة عرب األغذية واالستجابة هلا .ومياا هاذا الااليل البلااان
خبيارايف لتعزيز مراقبة األمراض املندولة عرب األغذية واالستجابة هلا ضمن النظم احلالية للمراقباة واالساتجابة .ويعتماا
الاليل نهجا تار يا ويدان إرشادايف عملية بشأن كل جوانب املراقبة وتداير خمااطر األحااامل والتحدياق واالساتجابة
وإدارة األحاامل املتعلدة باملخاطر الناشئة عن األغذية اليت تنثر يف الصحة البشرية .سوف تنشر الوثيدة يف مرحلة الحدة
من عان  2111وبعا ذلك ستعدا حلدايف عمل إقليمية لتنفيذ اإلرشادايف.
 - 18وقا استكملت التدايرايف النهائية للعب العاملي لألمراض املندولة عرب األغذية وهي تشامل  33خطارا وساوف تنشار
حنو نهاية عان  .2111وسوف تطلق ر يا يف جنيف وستليها نااوة فنياة .وستنشار النتاائج كملحاق صاحيفة وكتدريار فاين
ملنظمة الصحة العاملية وسوف ميكن االطالع عليها من خال أداة على اإلنرتنت على موقع منظمة الصحة العاملياة اإللكرتوناي.
وستتمكن البلاان من استخاان النتائج لتسرتشا بها السياسايف الوطنية لسالمة األغذية ولتحايا املخاطر ذايف األولوية .وساوف
تكون تلك املرة األوىل اليت تتوفر فيها لتلك البلاان قاعاة من األدلة تستنا إليها الختاذ تلك الدرارايف.

العمل املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية خلفض املخاطر النامجة عن السموم الفطرية
 - 12تواصل املنظمتان العمل لاعم جهود البلاان من أجل خفض املخاطر الناةة عن السمون الفطرية .جرى توسيع
أداة الفاو ألخذ عينايف السمون الفطرية ( )http://www.fstools.org/mycotoxinsعارب إضاافة زوجاني جايااين لسام
فطرأ/سلعة (أأ األوكراتوكسني أ يف الشوفان واألوكراتوكسني أ يف الدمح) إىل ما لموع  26زوجا ميكن لألداة أن تاوفر
هلا اإلرشاد من حيث تصميم خطة أخذ العينايف .وال تازا تارد ردود فعال إ ابياة للغاياة علاى هاذه األداة مان قبال
املستخامني ،وتشجع الفاو أعضا الاستور الغذائي على استخاامها وإرسا تعليداتهم بشأنها.
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 - 21إن مشروع التدرير النهائي والكامل للمشروع املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن السمون الفطرياة يف
الذرة الرفيعة يف طور االستكما  .وسوف تنشر النتائج األولية يف الاورة التاسعة للجنة الاستور الغذائي املعنياة بامللوثاايف
يف األغذية ( .)CX/CF 15/9/3 – Add 1وسوف تعدا حلدة عمال نهائياة يف أدياس أباباا ،يف  12-18يونياو/حزياران
 2111بالتعاون مع الشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسني يف أفريديا ،وستجمع بني الفارق الدطرياة .وساتناقب حلداة
العمل النتائج الرئيسية للمشروع  -وستيسر ختطيط إجرا ايف املتابعة على املستويني الوطين واإلقليمي.

راعدات البيانات العاملية الستهالك األغذية واألنشطة اجلارية لدع البلدان مين أجيل تولييد البيانيات واسيتخدامها
لغايات حتليل املخاطر
 - 21هناك حاجة إىل معلومايف موثوقة حو استهالك األغذية رأ ةعها على مستوى األفاراد مان أجال تدااير
تعرض النظم الغذائية للعوامل الكيميائية والبيولوجية لاى السكان عامة ،ولاى الشرائح الساكانية املعرضاة .ومان أجال
معاجلة مسألة الوصو غري الكايف لتلك املعلومايف ،تابعت الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة العمال الاذأ اساتهل يف عاان
 2114من أجل إنشا قاعاايف بيانايف عاملية حو استهالك األغذية .وقا أنشئت أداتان أخريان كاذلك تدوماان عماع
بيانايف مفصلة حبسب نوع اجلنس والعمر عن استهالك األغذية على املستوى الفردأ ،جلعل هذه املعلوماايف يف متنااو
اجلميع ،والرج وع إليها بسهولة وربطها بدواعا البياناايف العاملياة الدائماة األخارى ،مثال قاعااة البياناايف اإلحصاائية
التابعة للفاو (فاوستايف) ،وقاعاة بيانايف النظان العاملي لرصا البيئة/األغذية:


وأنشئت كذلك قاعاة البيانايف املشرتكة بني املنظمتني للبيانايف اإلحصائية املاوجزة حاو االساتهالك الفاردأ
املزمن لألغذية مع بيانايف من بلاان أخرى ،وقا أصابحت امللخصاايف اإلحصاائية املتاحاة منشاورة اآلن علاى
http://www.who.int/foodsafety/databases/en



األداة العاملية لبيانايف االساتهالك الفاردأ لألغذ ياة املشارتكة باني املنظماتني هاو اإلسام الاذأ أعطاي لداعااة
البيانايف الشاملة اليت يفمع بيانايف عن املغذيايف الاقيدة إلنتاج منشرايف يف لاا التغذياة وتعارض األنظماة
الغذائية والتأثري البيئي .ال تزا النسخة التجريبية قيا اإلنشاا بناا علاى أرباع لموعاايف بياناايف .ونظاان
تصنيف األغذية هو نفس الذأ أنشأت اهليئة األوروبية لسالمة األغذية والذأ نفذ مان أجال اساتخاام علاى
مستوى عاملي .ميكن االطالع على مزياا مان املعلوماايف علاى املوقاع http://www.fao.org/food/nutrition-
assessment/foodconsumptiondatabase/en

 - 22جرى تدايم دعم حايث العها ومتواصل يف لا توليا بيانايف االستهالك الفردأ لألغذية إىل كل مان تاونس
وتركيااا ومااالي ( TCP/TUN/3102و TCP/TUR/3501و )TCP/MLI/3502والاااعم للاااعم يف تنفيااذ دراسااايف كاملااة
لألنظمة الغذائية يف بلاان أفريديا جنوب الصحرا الكربى والكارييب .وقاا تلدات الاراساايف الكاملاة لألنظماة الغذائياة
الاعم كذلك على املستوى الوطين (إناونيسيا) واملستوى الاولي (حلدة العمل الاولياة اخلامساة للاراساة الكاملاة للانظم
الغذائية ،ةهورية كوريا ،مايو/أيار  .)2111وسوف تذهب البياناايف املستخلصاة مان هاذه األنشاطة بشاأن اساتهالك
األغذية وتلوثها لتغذأ قاعاايف البيانايف العاملية احلالية.
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أنظمة اإلنذار السريع – واملبكر الج تنطبق على سالمة األغذية
 - 23قامت ورشتا عمل قاريتان عداتا منخرا يف كل من كيغالي ( )2112وأديس أبابا ( )2113بتحايا االحتياجايف
على الصعيا اإلقليمي الفرعي واإلقليماي والداارأ ،مان حياث التصااأ لتحاايايف ساالمة األغذياة يف أفريدياا .وقاا مت
التخطيط ملبادرتي متابعة هلما األولوية وهماا )1( :تأسايس سالطة لساالمة األغذياة علاى مساتوى االحتااد األفريداي؛
( )2وضع نظان لانذار السريع يف االحتاد األفريدي من أجل سالمة األعالف واألغذياة ،يساتعني بنظاان إنفوساان .وقاا
شكلت ورشتا العمل ماخالً يف الوقت املناسب لنظان الوقاية من طاوارئ اآلفاايف واألماراض احليوانياة والنباتياة العاابرة
للحاود التابع للفاو لاعم هاتني املبادرتني .ومن خال التعاون اإلقليمي مع مكتب االحتاد األفريدي للموارد احليوانياة،
قان نظان الوقاية من طوارئ اآلفايف واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحاود املعين بسالمة األغذية بعدا حلدة عمال
إقليمية حو تعزيز نظم اإلنذار املبكر يف شرق أفريديا من أجل سالمة األغذية (نريوباي ،كينياا  31-27أكتاوبر/تشارين
األو  )2114 ،من أجل إرشاد بلاان الشرق األفريدي واألقاليم الفرعية واإلقليم يف وضع مدرتحاايف موجهاة حناو العمال
من أجل بنا أو حتسني نظم اإلنذار املبكر احلالية لغايايف سالمة الغذا  .وقاا حضار حلداة العمال املشارتكة باني الفااو
واالحتاد األفريدي واملكتب األفريدي للموارد احليوانية 31 ،أخصائيا يف لااليف سالمة األغذية والصحة العاماة والطاب
البيطرأ ،ممثلني مخسة بلاان وإقليم فرعي/إقليم/االحتاد األفريدي ومنظمايف دولية (منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم
املتحاة للتنمية الصناعية واملنظمة الاولية لصحة احليوان) .وقا تداسم املشاركون وتباادلوا معاارفهم وخارباتهم يف تطاوير
نظم إنذار مبكرة فاعلة من أجل سالمة األغذية .وقاا صايغت مدرتحاايف موجهاة حناو العمال علاى املساتوى الدطارأ
(مخسة مدرتحايف) وعلى املستوى اإلقليمي (مدرتا واحا) .أما إجرا ايف املتابعة اخلاضعة لتنسيق الفاو فديا التخطيط حاليا.
 - 24مبوازاة ذلك ،يدون نظان الوقاية من طوارئ اآلفايف واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحاود املعين بساالمة
الغذا بتنديح وتعزيز الرزمة التاريبية لبنا الدارايف اخلاصة بنظان اإلنذار املبكر ،مباا يف ذلاك دليال اإلرشاادايف ،بناا
على معلومايف حمادة أدىل بها املشاركون خال حلدة العمل حو شرق أفريديا .وسوف ختضع الرزمة التاريبياة ودليال
اإلرشادايف واألدوايف ذايف الصلة إىل املزيا من التجريب املسبق خال حلدايف العمل املستدبلية املزمع عداها خال الفرتة
 2116-2111يف شرق أوروبا ووسط أفريديا وغربها .للمزيا من املعلومايف:
 http://www.fao.org/food-chain-crisis/en/وhttp://www.fao.org/3/a-i4601e.pdf

الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية (إنفوسان)
 - 21سوف تستمر أمانة الشبكة الاولية للسلطايف املعنية بساالمة األغذياة (إنفوساان) املشارتكة باني الفااو ومنظماة
الصحة العاملية يف تعزيز وتوسيع عضوية الشبكة وبنا روابط أوثق بالشاركا اإلقليمايني وال سايما يف أفريدياا .ومان شاأن
توجي األعضا اجلاد أن يشجع املزيا من املشاركة الناشطة وفهما أكرب ألدوار األعضا ومسنولياتهم يف هيكال إنفوساان
وعملها .إن ضمان قيان كل بلا بتعيني جهة اتصا ناشطة/فاعلة للطوارئ وجهايف تنسايق إضاافية ،يكفال التواصال يف
الوقت املناسب يف حا وقوع طارئ لسالمة األغذية وطلبايف املعلومايف من أمانة إنفوسان.
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 - 26وسوف يستمر انعداد االجتماعايف اإلقليمية ألعضا الشبكة يف آسيا واألمريكتني وأفريديا .إن األنشطة اإلقليمياة
يف آسيا واألمريكتني تركز على تطبيق اسرتاتيجيايف إقليمياة لتعزياز إنفوساان ،كانات قاا وضاعت خاال االجتماعاايف
اإلقليميااة إلنفوسااان (يف عااان  2113و 2114تباعاااً) .وسااوف تعدااا اجتماعااايف لألعضااا يف آساايا واألمااريكتني يف
نوفمرب/تشرين الثاني وأكتوبر/تشرين األو  2111تباعا لتداير التدان ومواصلة تنفيذ التاابري االسرتاتيجية.
 - 27سوف يستمر توسيع املوقع اإللكرتوني جملتمع إنفوسان بواسطة وظائف جاياة لتيسري مشاركة أعضا الشابكة
وحتسينها .وسوف يشمل ذلك خصائص حمسنة للوظائف اجلماعياة وأدوايف ملنتاايايف النداان مان باني أماور أخارى.
واهلاف من تلك التحسينايف هو تعزيز "لتمع املمارسايف" بني األعضا والتشجيع علاى املباادرة إىل مشااركة الااروس
املستفادة وأفضل املمارسايف فيما خيص اجملااليف املتعادة لسالمة األغذية ،مباا يف ذلاك االساتجابة حلاااليف الطاوارئ.
باإلضافة إىل ذلك ،من شأن التحسينايف اإلدارية للموقع اإللكرتوني أن حتسن قارة األمانة علاى التعامال ماع اجلواناب
العملية لصيانة العضوية.

أنشطة الفاو ومنظمة الصحة العاملية حول التأهب للطوارئ النووية واالست ابة ا
 - 28الفاو ومنظمة الصحة العاملية هما من أعضا اللجنة املشرتكة بني الوكااليف املعنية بالتصاأ للطوارئ اإلشاعاعية
والنووية اليت تدون بالتنسيق الر ي بني خمتلف املنظمايف احلكومية الاولية املشاركة ذايف الصلة .وتضمن هاذه اللجناة
أيضا وضع التاابري والدارايف املناسبة للتأهاب للحاوادمل والطاوارئ النووياة واإلشاعاعية واحلفااظ عليهاا .وهاذا يارتبط
باتفاقية التبليغ املبكِّر عن وقوع حادمل نووأ ،واتفاقية تدايم املساعاة يف حا وقوع حاادمل ناووأ أو طاارئ إشاعاعي؛
وهما أو صكان ينشئان إطارا دوليا لتيسري تباد املعلومايف والتدايم الفورأ للمساعاة يف حاا حصاو طاارئ ناووأ أو
إشعاعي حتاياا.
 - 22إن الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الاولية للطاقة الذرية املعنية بالتدنيايف النووية يف األغذية والزراعاة هاي
جهة التنسيق للفاو يف عالقاتها ماع الوكالاة الاولياة للطاقاة الذرياة ،حياث يداون املوظفاون الفنياون للشاعبة املشارتكة
باملشاركة يف العمليايف لاى مركز احلوادمل والطوارئ للوكالة ،وينسدون تباد املعلومايف ونشرها مع املدر الرئيساي للفااو
وباألخص مع شبكة الفاو من األخصائيني الفنيني ألزمايف الطوارئ النووية عرب املنظمة.
اإلجنازايف
 - 31جرى تندايح خطاة إدارة الطاوارئ اإلشاعاعية املشارتكة باني املنظماايف الاولياة ونشارها مان قبال الوكالاة يف
يوليو/كوز 2113؛ http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/EPRJplan2013_web.pdf
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 - 31املشاركة يف االجتماع الفين للوكالة الاولية للطاقة الذرية يف سبتمرب/أيلو  2114لتدايم املساهمايف واإلرشادايف
حو صياغة وثيدة فنية بشأن املعايري الاولية والوطنية املختلفة املتصلة بالنوياايف املشاعة يف األغذياة ويف ميااه الشارب.
وسوف تكون الوثيدة الفنية مبثابة وثيدة مرجعية حو املعايري احلالية وستساعا البلاان على حتايا املستويايف املرجعية
املناسبة (تركيزايف النشار) الستخاامها على املاى البعيا يف حا بديت مستويايف النويايف املتبدياة مرتفعاة بعاا انتهاا
احلالة الطارئة.
 - 32شاركت الفاو ومنظمة الصاحة العاملياة يف االجتما اع الراباع والعشارين للجناة املشارتكة باني الوكاااليف املعنياة
بالتصاأ للطوارئ اإلشعاعية والنووية ،اليت عدايف يف نوفمرب/تشرين الثاني  2114واليت استضافتها املفوضية األوروبياة
يف مكاتبها يف ماينة لكسمربغ.
 - 33وتدون الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الاولية للطاقة الذرية بتنسيق مشروع حبومل دولي لوضع وتديايم نظام
للجمع املبتكر للبيانايف وإدارتها وللعرض التصاويرأ للبياناايف اجلغرافياة مان حياث "الانظم اإللكرتونياة" الايت ميكان
استخاامها يف الرصا االعتيادأ ولكن أيضا لالساتجابة للطاوارئ النووياة يف حاا وقاوع حاوادمل قاا تانثر يف األغذياة
والزراعة .وقا حدق العمل حتى اآلن جناحا مبكرا يف تطوير ونشر أداة متدامة للعارض التصاويرأ للبياناايف اجلغرافياة.
التفاصيل املتعلدة بهذه املبادرة وبأهاافها متاحة على اإلنرتنت على العنوان
http://www-naweb.iaea.org/nafa/swmn/crp/swmcn-nuclear-emergency-food.html

األنشطة اإلرليمية يف جمال سالمة األغذية
 - 34ال يزا تنفيذ اإلسرتاتيجية اإلقليمية لسالمة األغذية يف غرب اييط اهلادئ التابعاة ملنظماة الصاحة الاولياة
للفرتة  ،2111 -2111جارأ التنفيذ .قيّم املكتب اإلقليمي لغرب اييط اهلادئ التابع ملنظمة الصاحة العاملياة التداان
ايرز حتى اآلن وأطلق "التدرير املرحلي حو تنفيذ اإلسرتاتيجية اإلقليمية لسالمة األغذية يف غارب ايايط اهلاادئ
 ."2111 -2111وفيما يا التدرير على إحراز تدان جيا من أجل تعزيز النظم الوطنية لسالمة األغذية ،فهاو قاا بايّن
أيضا ضرورة إجرا املزيا من العمل .ويشمل هذا العمل من أجل تنفيذ وتدييم خطط لالستجابة للحوادمل املتعلدة بساالمة
األغذية ،وتعزيز اإلطار التنظيمي الدائم على املخاطر ،وبنا قارايف البلاا اخلاصاة بالساالمة الغذائياة وةاع البياناايف
إلرشاد التاخاليف السياساتية والتنظيمية بصورة أفضل.
 - 31إن تنفيذ خطة عمل سالمة األغذياة التابعاة ملنظماة الصاحة العاملياة يف اإلقلايم األوروباي يتساق ماع خطاة
"الصحة  "2121وهي السياسة األوروبية للصحة والرفاه اليت تاعو إىل التواصل الفعا وتداسم املعلومايف والعمل املشرتك
حمليا ودوليا بني قطاعايف الصحة العامة وصحة احليوان والزراعة .باإلضافة إىل ذلك فاإن مداوماة مضاادايف امليكروباايف
هي من األولويايف الصحية ،وبالتالي مت إدراج اجلوانب املتعلدة بها ضمن أنشطة سالمة األغذية.
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اجلزء الثالث :الرتكيز يف املستقبل (باإلضافة إل األنشطة اجلارية املذكورة أعاله)
تنقيح دورة التعلي اإللكرتونية املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن الدستور الغذائي
 - 36استجابة للتغيريايف يف إجرا ايف الاستور الغذائي وعمليات  ،ولالحتياجايف املتنامية ألعضاا الاساتور الغاذائي
من حيث الداارايف ،ختطاط الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة لتندايح دورة التعلايم اإللكرتونياة املشارتكة باني املنظماتني
وحتايثها .وسوف يستهل هذا العمل يف عان  2111ويستمر خال الفرتة .2117/2116

تأثري سالمة األغذية على األمن الغذائي والتغذوي
 - 37على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين هناك وعي متزايا للحاجة إىل إبراز ومعاجلة احلااليف اليت يانثر فيهاا
الغذا غري املأمون تأثريا مباشرا على إمكانية حتديق األمن الغاذائي والتغاذوأ املطلاوب .عداايف الفااو ومنظماة الصاحة
العاملية اجتماعا جانبيا خال أعما املنكر الاولي الثاني بشأن التغذية يف  12ناوفمرب/تشارين الثااني  2114يف روماا،
سلط الضو على أهمية سالمة األغذية كجز ال يتجزأ من األمن الغذائي والتغذوأ .أما الشريط املصور لالجتماع اجلاانيب
والشريط الذأ أعات املنظمتان هلذا االجتماع فمتاحان على املوقع:
.http://www.fao.org/food/food-safety-quality/events-projects/event/detail/en/c/266111
 - 38وسوف يتواصل العمل لزيادة التوعية وةع األدلة حو األمثلة اياادة الايت يانثر فيهاا الغاذا غاري اآلمان
تأثريا مباشرا يف حتديق النتائج الغذائية.والتغذوية.

التسلسل الكامل لل ينوم
 - 32تعمل الفاو ومنظمة الصحة العاملية معا أيضا على اقرتاا يدضي بتنفيذ مشاورة عاملية حاو اساتخاان التسلسال
الكامل للجينون .وسرتكز تلك املشاورة على إقامة شراكة دولية من خال املنظمتني الستكشاف تطبياق التسلسال الكامال
للجينون على مراقبة األمراض املندولة عرب األغذية (مبا يف ذلك كشف تفشي األمراض املندولاة عارب األغذياة واالساتجابة
هلا) ورصا تلومل األغذية .ومن املتوقع أن يكون عاد كابري مان الناواتج متصاال بتطبياق التكنولوجياا يف كافاة لاااليف
الصحة البشرية واحليوانية والنباتية.

حتليل رضايا تدابري الصحة والصحة النباتية وحمركاتها يف سياق جتاري
 - 41هناك حاليا تركيز كبري على مسألة تيساري التجاارة .ومان مصالحة الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة باأن تاولي
مناقشايف تيسري التجارة املتعلدة بسالمة األغذية االهتمان الكايف ملا هو ضرورأ من حيث محاية الصحة العامة إىل جانب
حتسني كفا ة التجارة .وحنن ننوأ زيادة مشاركتنا يف هكذا مناقشايف.
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مواد جديدة لإلرشاد والتدريب ريد التطوير على املستون اإلرليمي
 - 41يعمل مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألفريديا على وضع ثالمل وحاايف تاريبية بعنوان "غذا أكثر أمانا
للجميع" لاقليم األفريدي .من أجل تلبية احتياجايف املنظمني واملنسسايف التجارية الصاغرية واملتوساطة واملساتهلكني يف
البلاان األفريدية .سوف يستنبط مشروع "غذا أكثار أماناا للجمياع" إرشاادايف حاو كيفياة إنتااج األغذياة والوجباايف
ايادة بشكل آمن ومناولتها وختزينها وتوزيعها ،بلغة وصور ورسون بيانية بسايطة توصال رساائل إىل النساا اللاواتي
لسن مسنواليف فدط عن إعااد وجبايف الطعاان لعوائلاهن بال اللاواتي يشاغّلن بالارجاة األوىل معظام املشااريع التجارياة
الغذائية الصغرية واملتوسطة ألفريديا .وسوف يصمم املشروع لرياعي املبادئ السبعة لتحليل املخاطر وندار املراقبة احلرجة
ولكن بشكل ميوه تعدياايف هذا التحليل يف نظر املستخان النهائي.
 الوحاة  – 1التفتيب والتاقيق يف مشروع "غذا آكثر أمانا للجميع"
 الوحاة  – 2اعتماد املنسسايف التجارية ملشروع "غاذا آكثار أماناا للجمياع" تركياز خااص علاى النساا
والفتيايف العاماليف يف املنسسايف التجارية الغذائية
 الوحاة  – 3املستهلكون وتركيز خاص ملشروع"غذا آكثر أماناا للجمياع" علاى النساا والفتياايف اللاواتي
يشرتين املواد الغذائية ويدمن بإعاادها  -إرشادايف للمستهلكني حو "الطبخ وتناو الغذا بشكل آمن"
 - 42سريكز بنا الدارايف املستدبلية يف اإلقليم األوروبي ملنظمة الصحة العاملية على أهمية التعااون والتنسايق وتبااد
املعلومايف بني الدطاعايف .ويعترب تعزيز النظم الوطنية ملراقبة األمراض املندولة عرب األغذية (الدارة املخربية ونظان اإلبالغ
واالستجابة) أولوية .كما أن معاجلة النواحي املتصلة بسالمة األغذية يف مداومة مضادايف امليكروبايف هي من األولويايف.
 - 43يرأس مكتب الفاو يف ساموا عملية صياغة "اخلطور التوجيهياة اإلقليمياة حاو اجلواناب التشاغيلية للتفتايب
الدائم على املخاطر لألغذية املستوردة يف بلاان جزر اييط اهلادئ" .ويتعلاق األمار أكثار بالناحياة التشاغيلية لارشااد
العاملي حو تفتيب األغذية الدائم على املخاطر ،مع الرتكيز على تفتايب األغذياة املساتوردة يف ساياق الااو اجلزرياة
الصغرية النامية.
 - 44وضع مكتب الفاو يف بانكوك خمططا للممارسايف الزراعية اجلياة ملنطدة رابطة التعاون اإلقليمي يف جنوب آسيا
يغطي املعايري ومعايري إصاار الشهادايف ومعايري التأهيل اليت جارى وضاعها ،والايت ارأ يفريبهاا حالياا يف أربعاة
بلاان هي بنغالديب وبوتان ونيبا وملايف.
 - 41قان املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لغرب اييط اهلادئ باالشرتاك مع مكتب الفااو اإلقليماي الفرعاي
للمحيط اهلادئ وباعم من حساب أمانة الاستور الغذائي بتنظيم حلدة عمل للمحيط اهلادئ حو التغذية واألمراض غري
املعاية ودور الاستور الغذائي ،وذلك يف نادأ ،فيجي من  22 - 21أبريل/نيسان  .2111وإذ ةعت حلدة العمل باني
جهايف االتصا الوطنية للاستور الغذائي وبني جهايف التنسيق املعنية بالتغذية من البلاان األعضا يف الاساتور الغاذائي
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يف اييط اهلادئ ،فهي قا استدصت الطرق املمكنة لضمان أن يراعي عمل الاستور الغاذائي ضارورة التصااأ لعاب السامنة
واألمراض غري املعاية اليت تواجهها بلاان جزر اييط اهلادئ واستخالص الاروس من العمل الذأ تداون با جلناة الاساتور
الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخاامايف التغذوية اخلاصة وجلنة الاستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذياة بتنفياذه مناذ
عان  2111للتصاأ لشواغل األمراض غري املعاية.

تقيي املخاطر – التدريب على مجع البيانات لتحسني تقدير التعرض للمخاطر
 - 46يرتكز تدييم املخاطر الغذائية أكثر فأكثر على البيانايف وتداون البلااان األعضاا بشاكل عاان بتولياا املزياا مان
البيانايف وبتدا ها مع األسرة الاولية ،ال سيما البياناايف حاو اساتهالك األغذياة وحاو تلاومل األغذياة ،مان أجال
حتسني تدييم ماى تعرض النظم الغذائية تالفياً التساع اهلوة بني البلاان املتدامة والبلاان النامية ،ب الرتكيز بشكل
خاص يف الاورايف التاريبية يف املستدبل ،ليس فدط على منهجية تدييم املخااطر بال أيضاا علاى كيفياة تولياا البياناايف
واملعلومايف املتصلة بتدييم املخاطر ،وةعها وحتليلها وتدا ها .وتبني الفدرة املتعلدة بداعاايف بيانايف استهالك األغذية
يف الدسم  2أعاله العمل املهم اجلارأ تنفيذه يف هذا اجملا .

اجلييزء الرابييع :املطبوعييات واألدوات الييج نشييرتها منظميية األغذييية والزراعيية ومنظميية الصييحة العاملييية
يف الفرتة األخرية







قاعاة البيانايف اخلاصة باالستهالك الفردأ املازمن لألغذياة املشارتكة باني الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة –
إحصا ايف موجزة – متاحة على www.who.int/foodsafety/databases
توجاا أدوايف جايااة متاحاة علاى املوقاع اإللكرتونااي ملنظماة الصاحة العاملياة لتيساري الوصاو إىل البيانااايف
واملعلومايف.http://www.who.int/foodsafety/databases/en/ :
أداة الفاو ألخذ عينايف السمون الفطرية – التحايث متاا على املوقع www.fstools.org/mycotoxins
حتايااا األفااق الاازمين والتوقااع :اسااتعراض الاانهج والتطبيدااايف املمكنااة يف لااا سااالمة األغذيااة2114 ،
http://www.fao.org/3/a-i4061e.pdf



االستعراض املنظم ورأأ اخلربا بشأن أنظمة اإلنذار السريع واملبكر اليت تنطبق علاى ساالمة األغذياة،

http://www.fao.org/3/a-i4082e.pdf





سياسااايف سااالمة األغذيااة وقاارارايف إدارة املخاااطر املبنيااة علااى األدلااة – االجتماااع الفااين للفاااو،
نوفمرب/تشرين الثاني http://www.fao.org/3/a-i3944e.pdf.2113
الفاو .تاريب على املنتجايف املرتبطة باملنشأ .2114 .روما.
http://www.fao.org/food-quality-origin/training/trainer/en



2114

22-18

الفاو /منظمة الصحة العاملية :أحامل املبادرايف واألنشطة اخلاصة بتدييم املخاطر وإدارة خماطر التكنولوجيايف
املتناهية الاقة يف قطاعي األغذية والزراعة
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/nano/en/
و http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/nanotech_2013/en/
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أصاريف الفاو بالتعاون مع االحتاد الاولي لصناعة العلف دليال حو املمارسايف اجلياة لصناعة األعالف ،وهاو متااا
بست لغايف؛ ويوفر الاليل إرشادايف فنية لتطبيق ماونة الاستور الغذائي املعنية باملمارسايف اجلياة لتغذية احلياوان.
http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/home/en/news_archive/2014_FAO_and_the_feed_industry.html



وضعت املنظمة دليال تاريبيا عن" تنفيذ املمارسايف الزراعية اجلياة يف رابطة أمام جناوب شارق آسايا يف قطااع
الفواكاااا واخلضااااار" :شااااهاداتها وتأهيالتهااااا" وهااااو متاااااا باللغااااة اإلنكليزيااااة علااااى املوقااااع
http://www.fao.org/docrep/019/i3576e/i3576e00.htm



مواد تاريبية جاياة لاعم استخاان أداة إدارة املخاطر ملكافحة بكترييا الكامبيلو والساملونيال يف حلون الااجاج،
متوفرة على العنوان التالي:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/food-safety-quality/publications-tools/en/



استضافت الفاو واالحتاد الاولي لصناعة العلف يف يناير/كانون الثاني  2114يف أتالنتا( ،الواليايف املتحااة األمريكياة)،
الاورة السابعة لالجتماع العاملي ملنظمي األعالف ،وهو منتاى سياساتي وفين تيسره الفاو لتعزيز احلاوار باني احلكوماة
ومشغلي الدطاع اخلاص وملعاجلة مسألة سالمة األعالف بفعالية أكرب باعتبارها عنصرا من عناصار نظام ساالمة األغذياة
htp://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2013_Feed_and_food_safety.html



كتيب املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى بشأن املبادرة اإلقليمية للمكتب حو التجاارة الزراعياة الغذائياة
والتكامل اإلقليمي ،أبريل/نيسان 2111
http://www.fao.org/documents/card/en/c/d39cf12a-a327-4825-823a-95723963832a/



دليل إقليمي على معايري املمارسايف اجليااة للتصانيع /حتليال املخااطر ونظاان نداار املراقباة احلرجاة للبلااان
اآلسيوية ،متاا على:
http://www.fao.org/publications/card/en/c/31d0c077-a9d7-48bf-a076-ece0c07e45c8



إرشاااااادايف عااااان النظافاااااة والساااااالمة يف قطااااااع بياااااع األغذياااااة بالتجزئاااااة ،متاحاااااة علاااااى:
http://www.fao.org/documents/card/en/c/0bd89d7b-a1c9-42d3-9d20-6d36683353ad



تدرير حو أنشطة إنفوسان ،2113
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85360/1/9789241505505_eng.pdf?ua=1



التدرير الفاين املشارتك باني الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة ( :)2114الكافاا :اساتعراض لساالمة اساتهالك
املشروبايف التدلياية والرتفيهية.



أبرز معامل سالمة األغذية للفاو (لموعة مواضيع) متاحة على:
http://www.fao.org/3/a-au638e/index.html



فيلم بالرسون املتحركة عنوان "املفاتيح اخلمسة ألغذية أكثر أماناً" ،منظمة الصحة العاملية،
متاا باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية وعاد من اللغايف األخرى على املوقع
www.who.int/foodsafety/areas_work/food-hygiene/5keys/en



فيايو للفاو ومنظمة الصحة العاملية :الربط بني سالمة األغذية واألمن الغذائي
https://www.youtube.com/watch?v=NiqEV_NLw7g
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 - 47ميكااااااااان تنزيااااااااال الدائماااااااااة الكاملاااااااااة ملطبوعاااااااااايف الفااااااااااو علاااااااااى املوقاااااااااع
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/Publications/Elist_AGDF_publications_March_2015.pdf

 - 48ميكن االطالع على كامل مطبوعايف منظمة الصحة العاملية املتعلدة بسالمة األغذية يف موقعنا اإللكرتوني اخلاص
باملطبوعايف/http://www.who.int/foodsafety/publications/en :

اجلزء اخلامس :املشاريع واملبادرات اإلرليمية/الوطنية
 - 42عدايف عاة أنشطة على املستويني اإلقليمي أو الوطين .وقا سلطنا الضاو عليهاا يف املالحاق مان  1إىل  6حتات عناوان
"األنشطة اإلقليمياة/الوطنياة واملشااريع/املسااعاة املباشارة للبلااان ".املعلوماايف متاحاة علاى http://www.fao.org/food/food-
( safety-quality/home-page/en/الفاااااو) و( http://www.who.int/foodsafety/capacity/en/منظمااااة الصااااحة العامليااااة)
والصفحايف اإللكرتونية للاستور الغذائي.
 - 11بعضها يتعلق بالكامل بسالمة األغذية و/أو جودتها فيما تشكل ساالمة األغذياة هاي األخارى أحاا عناصار مشاروع
أكرب .ميكن االطالع على معلومايف حو األنشطة اليت ياعمها حساب أمانة الاستور يف الوثيدة .CX/CAC 15/38/18
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امللحق 1

أفريقيا
األنشطة اإلرليمية/الوطنية
النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)

اجلهات املنظمة

مت تنظيم حلدة عمل تاريب لعمون أفريديا حو اإلبالغ عن املخاطر بتمويل مان حسااب أماناة الفاو/منظمة الصحة العاملية
الاستور الغذائي املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية على هامب االجتماع األخاري للجناة
التنسيق للاستور الغذائي فى أفريديا .وقاا حضار حلداة العمال  11مشااركا مان  33بلااا مان
البلاان األعضا يف جلنة التنسيق للاستورالغذائي فى أفريديا.

التاريخ

املكان

يناير/كانون الثاني .2111

ياوناأ ،الكامريون

دورة تاريبية حو املشاركة الفعالة يف الاستور الغذائي واساتخاان معاايري الاساتور الغاذائي
وخطوط التوجيهية وتوصيات

منظمة الصحة العاملية/الفاو

 3-1أكتوبر/تشرين األو

حلدة عمل حو املراقبة املتكاملة لألمراض املندولة عرب األغذية ومداومة مضادايف امليكروبايف

منظمة الصحة العاملية/اجملموعاة االستشاارية
بشأن الرقابة املتكاملة على مداوماة مضاادايف
امليكروباااايف  -الشااابكة العاملياااة لاصاااابة
باألمراض املندولة عرب األغذية

 22-18أغسطس /آب

دورة تاريبية مشرتكة باني الفااو واملعهاا الااولي لعلاون احليااة بشاأن تديايم املخااطر ملمثلاي الفاو -املعها الاولي لعلون احلياة
احلكومايف والدطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين من الاو األعضا يف اجلماعة اإلاائية
للجنوب األفريدي.

 12-2يونيو/حزيران

حلدة عمل إقليمية لاو لموعة شرق أفريديا وإثيوبيا بشأن صنع الدارارايف اخلاصاة بساالمة الفاو
األغذية املبين على األدلة باستخاان نهج متعاد املعايري.

 24 – 21أبريل/نيسان

2114

2114

2111

2111

كويف ديفوار
كينيا

ويناهوك ،ناميبيا

أوغناا
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مشاريع/مساعدة مباشرة للبلدان
موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

البلدان

احلالة

مشروع جارأ العمل ب لتحسني التغذية ونظافة األغذية عن طريق مبادرة للماارس املهتمة بالتغذية
(منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي ألفريديا /منسسة هلني كيللر الاولية /جامعة مونرتيا )

منظمة الصحة العاملية

بنن وبوركينا فاسو

مشروع جارأ العمل ب لتعزيز التغذية ونظافاة األغذياة
عن طرياق مباادرة للمااارس املهتماة بالتغذياة (منظماة
الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي ألفريديا /منسسة هلاني
كيللر الاولية /جامعة مونرتيا )

واصلت الفاو ومنظمة الصحة العاملياة أنشاطتهما يف لاا املسااعاايف الفنياة لتعزياز جلاان الاساتور الفاو أو منظمة الصحة العاملية
الغذائي الوطنية ،ونظم األمن احليوأ ،وبنا قارايف النظم الوطنية للرقابة على األغذية وبرامج ساالمة
األغذية ،والنهوض بأدا التجارة (اتفاقياة تطبياق تااابري الصاحة والصاحة النباتياة) وتنظايم دورايف
تاريبية يف حتليال املخااطر ،وكاذلك تااريب باعاة األطعماة املتجاولني ،واملسااعاة يف الرقاباة علاى
األمراض املندولة عرب األغذية وبرامج رصا املخاطر ،ووضع خطور توجيهية لساالمة األغذياة والوقاياة
من املخاطر البيولوجية والكيميائية يف املنتجايف الغذائياة ،ومكافحاة هاذه املخااطر عان طرياق تطبياق
املمارسايف اجلياة على امتااد سلسلة اإلنتاج ،واختاذ مباادرايف للتوعياة باساتخاان املفااتيح اخلمساة
لألغذية السليمة.

بنن ،بوركينا فاسو ،الكامريون ،تشااد ،العمل جار
كابو فريدأ ،جزر الدمر ،كويف ديفاوار،
إثيوبيا ،غابون ،غامبيا ،غاناا ،غينياا،
كينيا ،ليسوتو ،ليربيا ،ماالي ،ماالوأ،
موريشاااايوس ،موريتانيااااا ،النيجاااار،
نيجرييااا ،الساانغا  ،سيشاايل ،جنااوب
أفريديا ،تنزانيا ،توغو ،أوغناا ،زامبيا.

الاااعم الفااين ملشااروع توليااا البيانااايف للمبياااايف يف أفريديااا ( )312/GP/FDTSلتعزيااز الدااارايف الفاو
اإلقليمياة علاى تلبيااة متطلباايف تصااير املبياااايف اساتنادا إىل املعاايري الاوليااة (احلااود الدصااوى
للاستور)

بنن ،الكامريون ،ماالي ،غاناا ،كينياا،
السنغا  ،تنزانيا ،أوغناا ،زامبيا

2111-2113

تعزيز الرقابة على األغذية على أساس املخاطر يف أفريديا جنوب الصحرا الكاربى :تنفياذ دراساة الفاو
إقليمية كاملة للنظان الغذائي كأداة لتدييم التلومل الكيميائي لألغذية .مشروع ممو من مرفاق وضاع
املعايري وتنمية التجارة.

بنن ،الكامريون ،مالي ،نيجرييا

العمل جار

إجرا حبومل حو الكائنايف املعوية املمرضة من مصادر بشرية وحيوانية وغذائية ،مبا يف ذلك مداوماة منظمة الصحة العاملية
املضادايف احليوية (منظمة الصحة العاملية  +الشبكة العاملية لألمراض الناشئة عان األغذياة/اجملموعاة
االستشارية بشأن الرقابة املتكاملة على مداومة مضادايف امليكروبايف)

بوركيناااا فاساااو ،الكاااامريون ،تشااااد ،اكتما العمل لااى بوركيناا فاساو ،الكاامريون،
إثيوبيا ،غامبيا ،غانا ،كينيا ،نيجرييا ،تشاد ،إثيوبياا ،نيجريياا ،السانغا  ،سيشايل،
روانااااا ،تنزانياااا ،توغاااو ،السااانغا  ،زامبيا .أما العمل يف بدية البلاان فال يازا جارياا
مع استهال مشروع حبومل جايا يف كينيا.
سيشيل ،أوغناا ،زامبيا
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موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

البلدان

احلالة

مشروع لتعزيز النمو الصحي والوقاية من التدزن لاى األطفا .

منظمة الصحة العاملية

بوركينا فاسو وكويف ديفوار

العمل جار

بوركينا ،فاسو ،إثيوبيا ،مالي ،السودان

أجنز

بوركينا فاسو ،النيجر

أجنز

املشروع املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية جلمع البيانايف بشأن تلومل الذرة الرفيعة بواسطة الفاو/منظمة الصحة العاملية
السمون الفطرية ،باعم من حساب األمانة للاستور الغذائي
وضع واستخاان أدوايف لسالمة األغذية والتغذية يف املاارس

منظمة الصحة العاملية

مشروع لربنامج التعاون التدين يف الفااو مان أجال دعام جلناة التنسايق األفريدياة ،وكاذلك جلاان الفاو
الاستور الغذائي الوطنية يف بلاان معينة من وسط أفريديا

الكااامريون ،غااابون ،ةهوريااة أفريديااا كت املوافدة علي  -استهل
الوسطى

تعزيز اإلطار الدانوني والوطين التفاقية تطبيق تااابري الصاحة والصاحة النباتياة ،وتعزياز اللجاان الفاو
الوطنية للاستور الغذائي ،ضمن برنامج التعااون الفاين يف الفااو ،واملتابعاة ضامن مباادرة "برناامج
واحا" بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحاة للتنمية الصناعية

كابو فريدأ

مشروع لربنامج التعاون الفين يف الفاو " لصياغة الئحة إقليمية بشأن ساالمة الصاحة احليوانياة يف الفاو
أفريديا الوسطى".

بلاااان اجملموعااة االقتصااادية والندايااة العمل جار
لوسط أفريديا

مشروع لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية اتصااليف لعامة الناس بشأن ساالمة األغذياة يف إطاار مشاروع مرفاق منظمة الصحة العاملية
وضع املعايري وتنمية التجارة لتعزيز نظان الصحة والصحة النباتية.

أغلق برنامج التعاون الفين يف عان  ،2111وما زا
املشروع املمو من برنامج التعاون الفاين مساتمرا،
أما مبادرة "برنامج واحا" ففي طور اإلعااد

جزر الدمر

2116-2114

كويف ديفوار

أكتوبر/تشرين األو

مشروع لربنامج التعاون الفين يف الفاو "ضمان توفري مستوى مأمون وجيا لألغذية املباعة يف الشاارع الفاو
من أجل صحة عامة أفضل"

كويف ديفوار ،مالي ،تشاد

املشروع جارأ التنفيذ

املرحلة  3من مبادرة "تاريب املاربني" يف إطار مشروع الفاو بشأن "حتساني إدارة ساالمة األغذياة يف تنزانياا الفاو
( .)PJN/138/PRD/PJNGكان اهلاف )1( :تدييم تدان املتاربني علاى صاعيا التطبياق العملاي للمعاارف
املكتسبة يف الاورايف التاريبية السابدة؛ ( )2تدييم السجاليف وآثار أنشطة التاريب يف لاا ساالمة األغذياة
على أساس الزيارايف املياانية ،و"دفرت التاريب العملاي" وغريهاا مان األدلاة عان األنشاطة الايت يداون بهاا
املتاربون؛ ( )3حتايا التحايايف واجملااليف اليت تستوجب التحسني؛ تدايم املشاورة والتااريب الشخصاي
لكل متارب ومتابعة املتاربني لتعزيز الدارايف الفردية (واملنسسية) لتخطيط وتنفيذ أنشطة التاريب.

دار السااالن ،زجنبااار ،بيمبااا ،دودومااا،
آروشا ،مبيا ،كيغوما ،موروغورو ،موشي
(تنزانيا)

أجنز

حلدة عمل للاستور الغذائي بشأن تعزيز هياكل الاستور الغذائي

الفاو

2114
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البلدان

احلالة

موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

غامبيا

أجنز

غانا

أجنز

مشروع " FDS/133/PHG/FDSوضع منهج مع بني التعليم اإللكرتوناي ونظاان معلوماايف عان الفاو
مواصفايف األغذية ،كإسهان يف حتايث نظم ضمان جودة األغذية وسالمتها يف البلاان النامية"

غانا

أجنز.

الاعم الفين ملشروع توليا بيانايف املبياايف يف أفريديا ( )312/ /GP/FDTSلتعزيز الدارايف اإلقليمية
على تلبية متطلبايف تصاير املبياايف استنادا إىل املعايري الاولية (احلاود الدصوى للاستور)

غانا ،كينيا ،السنغا  ،تنزانيا ،أوغناا

2111-2114

 – 3412/NEJ/DCGدعاام نشاار تدنيااايف مااا قباال وبعااا احلصاااد إلدارة إصااابة الااذرة يف كينيااا الفاو
باألفالتوكسني ،من أجل حتسني الصحة والاخل.

كينيا

استهل يف مايو/أيار

ماغشدر

العمل جار

مشروع لبنا قارايف سالمة األغذية مبا يف ذلك تدييم لنظان الرقابة على األغذية ،وحتساني املعرفاة الفاو
بشأن حتليل املخاطر ومراقبتها ،وتفتيب األغذية على أساس املخاطر – قاّن إىل مرفق وضع املعايري
وتنمية التجارة من أجل إمكانية كويل .
دعم منظمة الصحة العاملية وشركائها يف استكما أو صياغة سياساتها الوطنية لسالمة األغذية.

إدراج منشرايف األمراض الناشئة عن األغذية يف نظان استجابة الرقابة املتكاملة لألمراض.

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

تدييم برامج سالمة األغذية ونظم الرقاباة علاى األغذياة لوضاع سياساايف وخطاط اسارتاتيجية وطنياة منظمة الصحة العاملياة/املكتاب اإلقليماي مالوأ
ألفريديا
(منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي ألفريديا)
برنامج ضمن برامج التعاون الفين يف الفاو لتعزيز الدارايف على حتليل املخاطر ( )3112/FLM/DCGالفاو

2113

أجنز يف مالوأ ،يف طور اإلعااد يف اجلزائر

مالي

قيا التنفيذ

املغرب

أجنز

صياغة مشاريع يف سياق برنامج التعاون الفين للفاو حو تعزيز اللجان الوطنية للاساتور الغاذائي ،الفاو
فضال عن تعزيز اإلطار التنظيمي للرقابة على األغذية

ةهورية الكونغو وغينيا  -بيساو

يف طور اإلعااد

مشروع الفاو للسانغا ( )GCP/SEN/067/Luxهاو عباارة عان مشاروع ماتا  3سانوايف مان كويال الفاو
لكسمربغ والغاية الرئيسية من تعزيز الرقابة على سالمة األغذية واإلناذار املبكار والتأهاب لالساتجابة
لطوارئ سالمة الغذا يف منطدة االحتااد االقتصاادأ والندااأ لغارب أفريدياا والتنفياذ علاى املساتوى
الوطين يف السنغا (البلا الذأ سيصبح "نصري" املشروع يف هذه املنطدة).

الساانغا ومنطدااة االحتاااد االقتصااادأ
والنداأ لغرب أفريديا

العمل جار .باأ املشروع يف يناير/كانون الثاني 2111

تدييم النظان الوطين للرقابة على األغذية

الفاو
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اجلهات املنظمة

البلدان

احلالة

املشروع منظم كالتالي:
 دعم صياغة خطة لالستجابة للطوارئ تتعلق باحلااليف الطارئة يف لا سالمة األغذية يف السانغا(التخطيط لالستجابة لطوارئ سالمة األغذية) وهياكال وإجارا ايف التنسايق؛ وتطبياق مباادئ حتليال
املخاطر والدارايف املتعلدة بطوارئ سالمة األغذية ونظم اسرتداد األغذية).
 حتسني قارايف اإلنذار املبكر يف لاا ساالمة الغاذا يف السانغا ويف منطداة االحتااد االقتصاادأوالنداأ لغرب أفريديا.
تدييم النظان الوطين للرقابة على األغذية وصياغة مشروع اقرتاا لتحايث هذا النظان – بتمويل مان الفاو
مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة

سرياليون

العمل جار (مت تعليد بسبب وبا اإليبوال)

بنا قاارايف املهنايني يف جناوب أفريدياا يف لاا ساالمة األغذياة ،بالتعااون ماع وزارة الزراعاة الفاو
والغابايف ومصايا األ اك (مشروع الفاو)

جنوب أفريديا

العمل جار

وضع اسرتاتيجية لسياسة وطنية حو سالمة األغذية وتنفيذها

منظمة الصحة العاملية

تنزانيا

يف طور اإلعااد

مشروع الفاو بشأن حتسني إدارة سالمة األغذية يف تنزانيا" ()UNJP/URT/138/UNJ

الفاو

تنزانيا

العمل جار

املرحلة  4من مبادرة "تاريب املاربني" يف إطار مشروع الفاو بشأن "حتساني إدارة ساالمة األغذياة يف تنزانياا الفاو
( .)PJN/138/PRD/PJNGويستنا التاريب على تدييم املتاربني الاذأ مت خاال املرحلاة ( 3تديايم دفارت
التاريب العملي والزيارايف ملكان عمل املتارب) .وسريكز التاريب على مراقبة عمليايف تطبيق ماوناة الاساتور
لتحليل مصادر اخلطر وندار الرقابة احلرجة ،والتخطيط لألنشطة التاريبية وتنفيذها وتدييمها.

تنزانيا (موروغورو ودودوما)

أجنز

املرحلة  1من مبادرة "تاريب املاربني" يف إطار مشروع الفاو بشأن "حتسني إدارة ساالمة األغذياة يف تنزانياا الفاو
( .)UNJP/URT/138/UNJيستنا التااريب علاى تديايم املتااربني (تديايم دفااتر التااريب العملياة للفارتة
 2111/2114والزيارايف ملكان عمل املتاربني  .)2113أما املواضيع فهي تدييم املتااربني الندااأ الداائم علاى
النتااائج لعماال أحاااهم اآلخاار بشااأن سااالمة األغذيااة؛ والتتبااع؛ وابتكااار مااواد تاريبيااة (لموعااة أدوايف
التاريب)؛ وعروض تفسريية ينديها املتاربون للمشاريع اليت مت تنفيذها بنجااا وقابلياة التتباع علاى امتاااد
سالسل الديمة الكاملة (عرب استكما الربنامج الوطين لتعريف احليوانايف)

تنزانيا (موروغورو)

مايو/أيار

2111
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اجلهات املنظمة

البلدان

احلالة

وضع اسرتاتيجية للتواصل بشأن املخاطر

منظمة الصحة العاملية

توغو

العمل جار

املفاتيح اخلمسة ملنظمة الصحة العاملية ألغذية أكثر أمانا .مبادرايف الثالمل مخساايف وأساواق األغذياة منظمة الصحة العاملية
الصحية (منظمة الصحة العاملية /املكتب اإلقليمي ألفريديا /اليونيسيف /الفاو)

مشروع للفاو الختبار النهج املتعادة املعايري من أجل اختاذ قارارايف مساتناة إىل األدلاة بشاأن ساالمة الفاو
األغذية  EC/131/MJD/PCGاحلوكمة العاملية للحا من اجلوع

سااوق األغذيااة الصااحية توغااو؛ مبااادرة العمل جار
املفاتيح اخلمسة :غابون ،غامبيا ،غينياا،
ليسااوتو ،مااالي ،موريتانيااا ،الساانغا ،
النيجااار؛ إدراج وإدراج رساااائل املفااااتيح
اخلمسة ألغذية أكثر أماناا يف خطاة النماو
اجلاياااة الاايت وضااعتها منظمااة الصااحة
العاملية لبوركينا فاسو.
أوغناا (بلا يفرييب)

أجنز العمل
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امللحق 5

آسيا واحمليط ا ادئ
األنشطة اإلرليمية/الوطنية
اجلهات املنظمة
النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)
الفاو
حلدة عمل وطنية للتاريب على خملفايف العداقري البيطرية يف األغذية
حلدة عمل استشارية إقليمية حو "تنفيذ املمارسايف الزراعية اجلياة يف بلاان رابطاة التعااون االقليماي الفاو
فى جنوب آسيا :خمطط املمارسايف الزراعية اجلياة ملنطدة رابطة التعاون اإلقليمي يف جنوب آسيا"
الفاو
حلدة عمل ألصحاب املصلحة الوطنيني حو املمارسايف الزراعياة اجليااة ملنطداة رابطاة
التعاون اإلقليمي يف جنوب آسيا لبوتان/نيبا /ملايف

التاريخ
 21-21يناير/كانون الثاني2111 ،
 24-22سبتمرب/أيلو 2114

املكان
دكا ،بنغالديب
دكا ،بنغالديب

 22ديسمرب/كانون األو
 3مارس/آذار 2111
 3فرباير/شبار 2111
 21-17نوفمرب/تشرين الثاني 2114

بوتان ،تيمبو
كتموناو ،نيبا :
مال  ،ملايف
بيجني ،الصني ( 37متااربا مان
مخسة بلاان)
طوكيو ،اليابان
مانيال ،الفلبني

2114

حلدة عمل تاريبية حو تدييم بيانايف خملفايف املبياايف لتداير احلاود الدصوى للمخلفاايف ولتداايرايف الفاو
خماطر النظم الغذائية
 2نوفمرب/تشرين الثاني 2114
الفاو/منظمة الصحة العاملية
اسرتداد األغذية/تتبعها ضمن إطار حتليل املخاطر :تاليف حااليف طوارئ سالمة األغذية
 1ديسمرب/كانون األو 2114
تاريب مشرتك على التواصل بني لوائح الصاحة الاولياة والشابكة الاولياة للسالطايف املعنياة بساالمة منظمة الصحة العاملية
األغذية (إنفوسان) 2114
 11-7سبتمرب/أيلو 2114
الفاو
حلدة عمل بشأن أداة الفاو جلمع عينايف السمون الفطرية
تنفيذ ممارسايف التصنيع اجلياة/نظان حتليل املخاطر وندار املراقبة احلرجة يف آسيا  -استعراض احلالة الفاو بالتعاون مع املكتب االحتادأ لسالمة  21-23يونيو/حزيران 2114
األغذية والطب البيطرأ ،سويسرا
الفاو بالتعاون مع معها التغذياة يف جامعاة  3-1أبريل/نيسان 2111
حلدة عمل إقليمية حو تعزيز التنسيق الوزارأ من أجل تاعيم سالمة األغذية
مهياو  ،تايلنا
أغسطس/آب  -سبتمرب/أيلو 2114
الفاو
حلدة عمل إقليمية حو تعزيز التنسيق بني البلاان للرقابة على األغذية
 11-13مايو/أيار 2111
الفاو
تاريب إقليمي على تعزيز قارايف االتصااليف بشأن املخاطر يف سالمة األغذية
ناوة إقليمية حو مراقبة/إصاار شهادة للمنشرايف اجلغرافية

الفاو

 26-22يونيو/حزيران

2114

الفلبني
بانكوك ،تايلنا
بانكوك ،تايلنا
بانكوك ،تايلنا
بانكوك ،تايلنا
هانوأ ،فييت نان
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احلالة
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اجلهات املنظمة

بلاان رابطة أمم جنوب شرق آسيا

العمل جار (باأ يف يناير/كانون الثااني )2112
– وانتهى يف ديسمرب/كانون األو 2111

حتسني سالمة األغذية يف بنغالديب ()GCP/BGD/047/NET

الفاو

بنغالديب

العمل جار  -ينتهاي يف ديسامرب/كاانون األو

إضااافا الطاااابع املنسساااي علاااى ساااالمة األغذياااة يف بااانغالديب ألغذياااة أكثااار أماناااا

الفاو

بنغالديب

دعم بنا الدارايف وتنفيذ املواصفايف الاولية لسالمة األغذية يف بلاان رابطاة أمام جناوب شارق الفاو
آسيا NGJ/281/RGF/PCG

2111

العمل جار وقا باأ يف  1يوليو/كوز .2113

PFG/114/DPT/PCG

بوتان

إنتهى العمل يف ديسمرب/كانون األو

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

اجتماع استشارأ لوضع اللمسايف النهائية على خطة عمل وطنياة مان أجال تعزياز الرقاباة علاى منظمة الصحة العاملية
سالمة الغذا ووضع خطور توجيهية إلجرا ايف تشغيل موحاة من أجل تفشاي األماراض املندولاة
عن طريق األغذية

كمبوديا

أجنز

تعزيز التنمية الريفية من خال تطاوير املنشارايف اجلغرافياة علاى املساتوى اإلقليماي يف آسايا الفاو
 .GCP/RAS/281/FRA.مشروع للفاو لتعزيز بنا الدارايف يف لا املنشرايف اجلغرافية على
املستويني الدطرأ واإلقليمي ،باعم من حساب األمانة الفرنسي.

كمبوديا ،الوس ،تايلنا ،فييت نان

العمل جار.

الصني

العمل جار

واصلت الفاو ومنظمة الصحة العاملية يف  2111تدايم الاعم الفين إىل وزارة الصحة اإلناونيساية الفاو/منظمة الصحة العاملية
لتنفيذ أو دراسة وطنية كاملة بشأن النظم الغذائية .نظمت حلدة عمل يف  31-31مارس/آذار
يف جاكرتا.

إناونيسيا

العمل جار

الاعم الفين ملواصلة تطوير اإلطار الدانوني املتعلق بتاابري الصحة والصحة النباتية يف ةهورية الفاو
الو الاميدراطية الشعبية ()LGL/118/LGL/PDS

ةهورية الو الاميدراطية الشعبية

العمل جار

املشورة الفنية يف وضع خارطة الطريق من أجل سالمة الغذا يف الصني.

الفاو

منظمة الصحة العاملية

2114
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موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

أنشطة الرقابة على األغذية من أجل دعم الطرائا الوطنية

حكومااااااة ةهوريااااااة الو الاميدراطيااااااة ةهورية الو الاميدراطية الشعبية
الشعبية/منظمة الصحة العاملية

رصا أنشطة الرقابة على مستويايف األفالتوكسني يف بعاض السالع الغذائياة ويف بعاض األدوياة حكومة منغوليا/منظمة الصحة العاملية
العشبية

البلدان

احلالة
 30نوفمرب/تشرين الثاني –  21ديسمرب/كانون
األو 2114

منغوليا

العمل جار

الفاو

منغوليا

أجنز العمل يف أبريل/نيسان

بناااا الداااارايف مااان أجااال حتساااني الوصاااو إىل أساااواق األ ااااك واملنتجاااايف السااامكية الفاو
()FAO TCP/MYA/3401

ميااار

أجنز العمل يف مايو/أيار

املساعاة يف لا السياسايف لسلسة توريا األغذية الزراعية اآلمنة بيولوجياا مان أجال تعزياز الفاو
الوصو إىل األسواق واألمن الغذائي للمشاريع الصغرية يف الدطاع الريفي TCP/NEP/3402

نيبا

إنتهى العمل يف ديسمرب/كانون األو

الفاو

نيبا

العمل جار

تعزيز قارة منغوليا على تنفيذ الاستور الغذائي ()TCP/MON/3401

تعزياااز الداااارة الصاااحية وقاااارايف الصاااحة النباتياااة لصاااادرايف الزجنبيااال مااان خاااال

2111

2111

2114

PPP MTF/NEP/068

وضع املواصفايف وخطة للممارسايف الزراعية اجلياة وتنفيذها وإصاار الشهادايف يف بلاان رابطة الفاو
التعاون اإلقليمي يف جنوب آسيا

بلاان رابطة التعاون اإلقليماي يف جناوب آسايا مارس/آذار  – 2114فرباير/شبار
وخصوصا بوتان ،بنغالديب ،نيبا  ،ملايف

2116

ستدون الفاو بديادة مشروع ملرفق البيئة العاملية بعنوان":تنفيذ اإلطار الوطين للسالمة البيولوجية الفاو
وفدا لربوتوكو قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية" لفرتة .2111-2114

سرأ النكا

2111-2114

تعزيز املنسسايف بشأن سالمة األغذية ومراقبة اجلودة يف إدارة سلسلة التوريا ملنتجاايف الثاروة الفاو
احليوانية ()TCP/THA/3502

تايلنا

يناير/كاانون الثااني  – 2111ديسامرب/كاانون
األو 2116

بنااا الدااارايف ماان أجاال اختبااار املااواد اخلطاارة يف خمتااربايف فحااص املنتجااايف احليوانيااة الفاو
()TCP-THA-3501

تايلنا

يناير/كانون الثاني  – 2111ديسمرب/كانون األو

مشروع للفاو الختبار النهج متعادة املعايري من أجل اختاذ قرارايف مستناة إىل األدلة بشأن ساالمة الفاو
األغذية  GCP/INT/130/ECاحلوكمة العاملية للحا من اجلوع

تايلنا

العمل جار
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البلدان

احلالة

موجز عن األنشطة

دعم تيمور-ليشيت من أجل وضع اسرتاتيجية وطنية لسالمة األغذية مان خاال حلداة العمال منظمة الصحة العاملية
الوطنية بشأن سالمة األغذية

تيمور-ليشيت

 28يناير/كانون الثاني

تعزيز الدارايف على صعيا الصحة والصحة النباتية يف فييت ناان يف لاا التجاارة "حتساني الفاو
سالمة اخلضر الطازجة وجودتها عن طريق نهج سلسلة الديمة" ()UNJP/VIE/052/UNJ

فييت نان

2116-2113

تعزيز قارة إدارة سالمة األغذية على امتااد سلسلة الديمة لتحسني نوعياة املنتجاايف الزراعياة الفاو
والسمكية

فييت نان

2116-2113

فييت نان

 31يوليو/كوز –  1أغسطس/آب

حلدة العمل الوطنية بشأن مراقبة املتالزمايف واختبار املمرضايف املتعلدة باإلسها

اجلهات املنظمة

منظمة الصحة العاملية

2111

2114
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امللحق 3

أوروبا
األنشطة اإلرليمية/الوطنية
اجلهات املنظمة
النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)
اجتماعايف مشرتكة بني املنظمتني بشأن سالمة األغذية مبناسبة اليون العااملي للصاحة ،مباا يف منظمة الصحة العاملية/الفاو
ذلك جلسة على تويرت

التاريخ
أبريل/نيسان 2111

حلدة تاريبية وطنية للمختربايف يف ألبانياا ،مان ضامن إطاار عمال الشابكة العاملياة لألماراض مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا
الناشئة عن األغذية
حلدة عمل إقليمية مشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية حو تعزيز قارايف االتصا بشأن الفاو/منظمة الصحة العاملية
املخاطر املتعلدة بسالمة األغذية

 11-7يوليو/كوز

تاريب إقليمي للفاو حو اإلنذار املبكر واملعلومايف الاقيدة عن سلسلة األغذية

الفاو

حلدة عمل إقليمية مشرتكة بني املنظمتني قبل انعداد جلنة التنسيق ألوروبا بشأن إدارة املخاطر الفاو/منظمة الصحة العاملية
الناشئة عن األخطار الكيميائية

املكان
ألبانيااااا ،قريغيزسااااتان ،طاجيكسااااتان،
تركمانستان ،تركيا ،مولاوفا ،أوزبكستان
2114

 6-3يونيو/حزيران 2114

 4-1يونيو/حزيران 2111

سبتمرب/أيلو

تريانا ،ألبانيا
بودابسااات ،هنغارياااا ،مبشااااركة البوسااانة
واهلرسك ،هنغاريا ،قريغيزستان ،ةهورياة
مولااااوفا ،رومانياااا ،هولنااااا ،إسااابانيا،
طاجيكستان ،تركيا ،أوكرانيا
بودابست ،هنغاريا
الهاأ ،هولناا

2114

مهمة لسالمة األغذية

مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا

 11-6أبريل/نيسان

2114

دوشانب  ،طاجيكستان

مهمة لسالمة األغذية مع الرتكيز بوج خاص على سالمة األغذية من املواد الكيميائية

مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا

 11-6أبريل/نيسان

2111

عشق أباد ،تركمانستان
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التاريخ
اجلهات املنظمة
النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)
منكر خاص بالعيا اخلمسني إلنشا معها مافيا للبحومل حو علم السمون الوقاائي والساالمة مبشاااركة مكتااب منظمااة الصااحة الاوليااة  12 - 18ديسمرب/كانون األو
الغذائية والكيميائية والعيا اخلامس عشر لتأسيس اهليئة الوطنية للاستور الغذائي يف أوكرانيا اإلقليمااي ألوروبااا واملكتااب اإلقليمااي ألوروبااا
وآسيا الوسطى لاى الفاو
اجتماع دون إقليمي رفيع املستوى بشأن تنفيذ مباادرة "الصاحة ( "2121ساالمة األغذياة مان مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا
الدضايا املطروحة)

 28-27نوفمرب/تشرين الثاني

دورة تاريبية وطنياة حاو املختاربايف يف أوزبكساتان ماع الرتكياز علاى السااملونيال وبكتريياا مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا
الكامبيلو وما يتصل بهما من مداومة مضادايف امليكروبايف باعم من وكالة التنمية الاولية التابعة
للواليااايف املتحاااة واجملموعااة االستشااارية بشااأن الرقابااة املتكاملااة علااى مداومااة مضااادايف
امليكروبايف وهولناا

 12-16فرباير/شبار

2111

2114

2114

املكان
كييف ،أوكرانيا

تاشكنت ،أوزبكستان

تاشكنت ،أوزبكستان
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مشاريع/مساعدة مباشرة للبلدان
موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

واصلت الفاو ومنظمة الصحة العاملية أنشطتهما يف لا املساعاايف الفنية إىل اإلقليم ،يف تنمية
الدارايف – على سالمة األغذية ،وتعزياز نظام ساالمة األغذياة مباا يتفاق واملواصافايف الاولياة
ومواصفايف االحتاد األوروبي واالشرتاطايف املطلوبة ،مبعاجلتهما للمجااليف التالية :ماى كفاية
الدوانني املتعلدة باألغذية وتنسايق مواصافايف األغذياة ،والرقاباة علاى األماراض الناشائة عان
األغذية ،ورصا التلومل باملواد الكيميائياة وامليكروباايف يف سلسالة األغذياة ،وإعاااد الداائمني
بتجارة األغذية لتنفيذ نظم سالمة األغذية على أساس ممارسايف التصانيع اجليااة وممارساايف
النظافة اجلياة وحتليل املخاطر وندار الرقابة احلرجة ،ومداومة مضادايف امليكروبايف من منظور
سالمة األغذية ،والتأهب حلااليف الطوارئ املتعلدة بسالمة األغذية واالستجابة هلاا والتواصال
بشأن املخاطر املتصلة بسالمة األغذية.

البلدان

احلالة

ألبانيااااا ،أذربيجااااان ،طاجيكسااااتان ،العمل جار
كازاخساااتان ،كوساااوفو ،قريغيزساااتان،
مولاوفا ،اجلبل األسود ،رومانيا ،صاربيا،
طاجيكسااااتان ،تركيااااا ،تركمانسااااتان،
أوزبكستان

تريانا ،ألبانيا

 11-7يوليو/كوز

حلدة تاريبية وطنية للمختربايف يف ألبانياا ،مان ضامن إطاار عمال الشابكة العاملياة لألماراض مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا
الناشئة عن األغذية

جورجيا

مايو/أيار  - 2113أبريل/نيسان

زيارة دراسية من قبال وزارة الزراعاة والدطااع الغاذائي والوكالاة الوطنياة لساالمة األغذياة يف الفاو
مولاوفا إىل هيئة سالمة الغذا يف آيرلناا

آيرلناا

 27-22مارس/آذار

تنمية الداارايف يف لاا إدارة املخااطر املتعلداة بساالمة األغذياة ملنسساايف يفهياز األغذياة الفاو
والسلطايف الوطنية

ةهورية الدريغيز وةهورية طاجيكستان

أكتااوبر/تشاارين األو  - 2113ساابتمرب/أيلااو

مشروع لربنامج التعاون الفين ( )TCP/MOL/3402بعنوان "تدايم الاعم لتعزياز نظاان ساالمة الفاو
األغذية يف مولاوفا"

مولاوفا

العمل جار

تعزيز نظان سالمة األغذية يف مولاوفا

مولاوفا

مايو/أيار  - 2114ديسمرب/كانون األو

تعزيز وكالة سالمة األغذية لتلبية متطلبايف السوق الاولية لأل اك واملنتجايف السمكية

الفاو

2114

2111

2111

2114

2111
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موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

البلدان

احلالة

حلدة عمل بشأن إطار حتليل املخاطر لسالمة األغذية

الفاو

مولاوفا

سبتمرب/أيلو

حلدة عمل بعنوان "األطر السياساتية والتشريعية واملنسسية لسالمة األغذياة ماع الرتكياز علاى الفاو
إدراج حتليل املخاطر"

مولاوفا

 26 – 21نوفمرب/تشرين الثاني

الفاو

مولاوفا

 17فرباير/شبار

2111

حلدة عمل "تعزيز اللجنة الوطنية للاستور الغاذائي يف مولااوفا لألنشاطة واحلاوادمل وحاااليف الفاو
الطوارئ املتصلة بسالمة األغذية"

مولاوفا

 18فرباير/شبار

2111

خماطر سالمة األغذية ،والاربامج املطلوباة مسابدا (ممارساايف التصانيع احلسانة ،وممارساايف الفاو
النظافة احلسنة) ،ونظم سالمة األغذية على أساس حتليل املخاطر وندار املراقبة احلرجة.

مولاوفا

 21-12فرباير/شبار

2111

دوشانب  ،طاجيكستان

 11-6أبريل/نيسان

2114

تركيا

سبتمرب/أيلو  -ديسمرب/كاانون األو - 2114
مايو/أيار  - 2114أبريل/نيسان 2111

مهمة لسالمة األغذية مع الرتكيز بوج خاص على السالمة الكيميائية لألغذية

مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا

عشق أباد ،تركمانستان

 11-6أبريل/نيسان

تدايم الاعم للتنمية الريفية عن طريق تنفيذ املنشرايف اجلغرافية يف أوكرانيا

الفاو

أوكرانيا

كت صياغة وثيدة املشروع التابع لربنامج العمل
الفين

حلدة عمل تشاورية ألصحاب املصلحة املتعادين بعنوان "تعزيز نظان الرقابة على سالمة الغذا
عرب حتسني آلية التنسيق الوطنية لتدييم املخاطر ذأ األسس العلمية واإلدارة يف حااليف طوارئ
املتصلة بسالمة الغذا "

مهمة لسالمة األغذية

مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا

سلسلة من ثاالمل دورايف تاريبياة منفاذة مان أجال ماوظفي وزارة األغذياة والزراعاة واملاشاية الفاو
الرتكيااة وأصااحاب املصاالحة املعناايني ،علااى إطااار حتلياال املخاااطر لسااالمة األغذيااة"
()TCP/TUR/3501

منكر خاص بالعيا اخلمسني إلنشا معها مافيا للبحومل حو علم السمون الوقاائي والساالمة مبشاااركة مكتااب منظمااة الصااحة الاوليااة كييف ،أوكرانيا
الغذائية والكيميائية والعيا اخلامس عشر لتأسيس اهليئة الوطنية للاستور الغذائي يف أوكرانيا اإلقليمااي ألوروبااا واملكتااب اإلقليمااي ألوروبااا
وآسيا الوسطى لاى الفاو
دورة تاريبية وطنياة حاو املختاربايف يف أوزبكساتان ماع الرتكياز علاى السااملونيال وبكتريياا مكتب منظمة الصحة الاولية اإلقليمي ألوروبا
الكامبيلو وما يتصل بهما من مداومة مضادايف امليكروبايف باعم من وكالة التنمية الاولية التابعة
للواليااايف املتحاااة واجملموعااة االستشااارية بشااأن الرقابااة املتكاملااة علااى مداومااة مضااادايف
امليكروبايف وهولناا

تاشكنت ،أوزبكستان

2114

2111

 12 - 18ديسمرب/كانون األو

 12-16فرباير/شبار

2114

2111

2114

31
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CX/CAC 15/38/17
اجلهات املنظمة

حتسني قارايف الدضا على تراكم املبياايف املتدادمة ومناع تكرارهاا ،كنماوذج ملعاجلاة مساألة الفاو
املواد الكيميائية اخلطرة غري املستخامة يف االحتاد السوفياتي السابق

البلدان

احلالة

 1يناااااااير/كااااااانون الثاااااااني – 2112
إقليمي:
أرمينياا ،ةهورياة أذربيجاان ،ةهورياة ديسمرب/كانون األو 2111
بيالروس ،ةهورياة جورجياا ،ةهورياة
كازاخستان ،ةهورية الدريغيز ،ةهورية
مولاااوفا ،االحتاااد الروسااي ،ةهورياااة
طاجيكساااتان ،ةهورياااة تركمانساااتان،
أوكرانيا ،أوزبكستان

31
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امللحق 4

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
األنشطة اإلرليمية/الوطنية
التاريخ
اجلهات املنظمة
شااعبة الرقابااة الصااحية ،الوكالااة الوطنيااة العمل جارٍ
للرقابة الصحية
منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة
الصحة العاملية
منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  8-3نوفمرب/تشرين الثاني 2114
الصحة العاملية
منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة العمل جارٍ؛ 2114
الصحة العاملية
منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة العمل جارٍ؛ 2114
الصحة العاملية

النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)
بنا قاارايف املاوظفني الاوطنيني ضامن إطاار اتفاقياة التعااون باني منظماة الصاحة يف البلااان
األمريكية ومنظمة الصحة العاملية مع وزارة الصحة الربازيلية والوكالة الوطنية ملراقبة األغذياة،
يف خمتلف اجلوانب املتعلداة بتحليال خمااطر األغذياة ،وتديايم املخااطر الكيميائياة ومراقباة
األمراض الناشئة عن األغذية ومراقبة عب األمراض
حلدة عمل وطنية بشأن تدااير االحتياجاايف علاى صاعيا ساالمة األغذياة (أروباا ،كوراسااو،
بونري ،سانت مارتن وسان يوستاتيوس)
وضع خطور توجيهية للتعاون بني قطاعي الصحة العاماة والصاحة احليوانياة ،بشاأن مراقباة
األمراض املندولة عن طريق األغذية واألمراض احليوانية.
حلدايف عمل وطنية مع موظفني من وزارايف الصحة ووزارايف الزراعة يف خمتلف بلااان منطداة
البحاار الكااارييب لتعزيااز مراقبااة التهابااايف املعاااة واألمعااا احلااادة ،والكشااف عاان مسااببايف
األمراض ،واإلخطار والتحديق يف تفشاي املارض يف الوقات املناساب .باالشارتاك ماع وكاااليف
الصحة العامة والصحة احليوانية اإلقليمية الفرعية ،وكالاة الصاحة العاماة الكاريبياة -وكالاة
سالمة األغذية والصحة الزراعية الكاريبية
حلدااة عماال وطنيااة بشااأن "اآلداة اخلاصااة بالاااواجن" أداة إلدارة املخاااطر املتعلدااة ببكترييااا الفاااو/املكتااب اإلقليمااي ألمريكااا الالتينيااة  11-7يوليو/كوز 2114
ومنطدة البحر الكارييب
الكامبيلو والساملونيال يف حلم الاواجنUTF/CHI/033/CHI ".
منظمة الصحة للبلاان األمريكية
معهااا البلاااان األمريكيااة للتعاااون يف مياااان
الزراعة
مت تدايم دورة تعليم إلكرتوني وطنية تاريبية مان خاال "وحااة التأهيال"  -ساالمة األغذياة الفاااو/املكتااب اإلقليمااي ألمريكااا الالتينيااة العمل جار
وجودتها للمرشاين يف سياق الزراعة األسرية من أجل تعزياز نظام األغذياة (الااورة التاريبياة ومنطدة البحر الكارييب
للفرتة UTF/CHI/033/CHI .)2116-2111

املكان
وطين ،الربازيل

أروبا ،البحر الكارييب
إقليمي فرعي منطدة البحر الكارييب
إقليمي فرعي منطدة البحر الكارييب

سنتياغو ،شيلي

سنتياغو ،شيلي
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النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)
ناوة "الغذا الصحي"

التاريخ
اجلهات املنظمة
الفاااو/املكتااب اإلقليمااي ألمريكااا الالتينيااة  24أكتوبر/تشرين األو 2114 ،
ومنطدة البحر الكارييب
املعها الاولي لعلون احلياة

املكان
سنتياغو ،شيلي

حلدة عمل وطنية حو املراقبة املتكاملة ملداومة مضادايف امليكروبايف

2114

منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  4-1ديسمرب/كانون األو
الصحة العاملية
منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  11-2أبريل/نيسان 2111
الصحة العاملية

سنتياغو ،شيلي

حلدة عمل وطنية بشأن عب األمراض املندولة عرب األغذية (حتليل البيانايف والتدرير النهائي)

حلدة عمل إقليمية فرعية حو تعزيز قارايف السلطايف الوطنياة التنظيمياة لساالمة األغذياة يف منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  13-11يونيو/حزيران،
الصحة العاملية
منطدة البحر الكارييب
منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  31-22مايو/أيار 2114
حلدة دراسية على اإلنرتنت حو األمن وإدارة املواد الكيميائية
الصحة العاملية
حلدة دراسية على اإلنرتنت :التعارف علاى عمال الاساتور الغاذائي يف نطااق جلناة الاساتور منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  21يوليو/كوز
الصحة العاملية
الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنايف ،يفربة وطنية

سان خوسي  ،كوستاريكا

2113

إقليمي

إقليمي

2114

حلدة دراسية على اإلنرتنت :مصادر انعاان اليدني والتحدق منا يف خمتاربايف ميكروبيولوجياا منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  21أغسطس/آب
الصحة العاملية
األغذية

إقليمي

2114

حلدة دراسية على اإلنرتنت :إرشادايف بصرية وأشرطة مصورة للتحدق الياومي مان التوازناايف منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  8أكتوبر/تشرين األو
الصحة العاملية
التحليلية والتأكا من مداييس احلرارة

ترينيااد وتوباغو

2114

حلدة دراسية على اإلنرتنت :التدييم اإلحصائي الختبارايف الكفا ة من خال املدارناة ماا باني منظمااة الصااحة للبلاااان األمريكيااة/منظمااة  21نوفمرب/تشرين الثاني،
الصحة العاملية
املختربايف

2114

إقليمي

إقليمي
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املشاريع/املساعدة املباشرة
اجلهات املنظمة
موجز عن األنشطة
تدون منظمة الصحة للبلاان األمريكية/منظمة الصحة العاملية باعم مخساة مشااريع يف أمريكاا اجلنوبياة منظمة الصحة للبلاان األمريكية
وأمريكا الوسطى يف لا املراقبة املتكاملة ملداومة مضادايف امليكروبايف يف سلسلة الاواجن.
تدون منظمة الصحة للبلاان األمريكية/منظمة الصحة العاملية باعم مخساة مشااريع يف أمريكاا اجلنوبياة منظمة الصحة للبلاان األمريكية
وأمريكا الوسطى يف لا املراقبة املتكاملة ملداومة مضادايف امليكروبايف يف سلسلة الاواجن.
 TCP/SLC/3403تعزيز الدارة على االستجابة بسرعة لألحاامل املتصالة بساالمة األغذياة مان خاال الفاو
تعزيز قابلية تتبع األغذية وتشريعايف وأنظمة االسرتداد يف شب اإلقليم الكارييب.
الفاو
املشروع الوطين " CHM/133/CHM/PDSتعزيز إدارة الوكالة الشيلية لسالمة األغذية"
 TCP/GUA / 3501 MAGAدعم وضع مالمح للمخاطر و/أو تدييم للمخاطر من أجال حتاياا الضارر الفاو
الالحق بصحة اإلنسان جرا استهالك الذرة
دعم املمارسايف اجلياة للكسافا والفو السوداني وزراعة األحيا املائية وسالسل قيمة مشتدايف احللياب الفاو
يف الشما الشرقي كجز من مشروع الفاو اجلارأ املمو من االحتاد األوروبي GCP/HAI/030/EC
تعزيز خامايف سالمة األغذية يف هاييت :حتليل الفجوايف ،لتعزيز قارايف املختاربايف؛ الكشاف املبكار منظمة الصحة للبلاان األمريكية/منظمة
الصحة العاملية
والدارة على االستجابة حلااليف الطوارئ ومراقبة األمراض املندولة عرب األغذية.
جلنة تنمية الدارايف
معها باستور
تعزيز النظان الوطين لساالمة األغذياة باساتخاان اسارتاتيجية راياة األدا (منظماة الصاحة يف البلااان منظمة الصحة للبلاان األمريكية/منظمة
الصحة العاملية
األمريكية/مركز مكافحة األمراض والوقاية منها/معها البلاان األمريكية للتعاون بشأن الزراعة)
نهااج الاانظم اإليكولوجيااة إزا الصااحة البشاارية ملكافحااة أمااراض اإلسااها يف تااومبس ،ااا بااريو .منظمة الصحة للبلاان األمريكية/منظمة
مشروع ممو من قبل مركز حبومل التنمية الاولية ،مبشاركة منظمة الصحة للبلااان األمريكياة ومنظماة الصحة العاملية
الصحة العاملية ،فريق أحبامل حو األمراض احليوانية والصحة العامة تابع جلامعة مونرتيا  ،وجامعة
هرييايا ،بريو
 TCP/URU/3402نشر األنظمة يف إدارة سالمة األغذية داخل وزارة الزراعة والثروة السمكية واملاشية الفاو

احلالة
البلد
األرجنتني ،كولومبيا ،كوستاريكا ،إكاوادور ،العمل جار
باراغواأ ،فنزويال وأوروغواأ
األرجنتني ،كولومبيا ،كوستاريكا ،إكاوادور ،العمل جار
باراغواأ ،فنزويال وأوروغواأ
أنتيغاااوا وبرباااودا ،برباااادوس ،دومينيكاااا ،العمل جار
غرينادا
العمل جار
شيلي
العمل جار
غواتيماال
هاييت

العمل جارٍ

هاييت

باااأ العماال يف  8أبرياال/نيسااان :2113
العمل جار

هاييت ،جامايكا ،جزر البهاما

العمل جار

بريو

العمل جار

أوروغواأ

العمل جار
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امللحق 2

الشرق األدنى/شرق البحر املتوسط
األنشطة اإلرليمية/الوطنية
النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)

اجلهات املنظمة

املكان

التاريخ

السمون الفطرية يف الذرة الرفيعة .دعمات الفااو ومنظماة الصاحة العاملياة مشااريع يف الساودان الفاو /منظمة الصحة العاملياة ومكتاب منظماة العمل جارٍ ()2114-2111
وإثيوبيا ومالي وبوركينا فاسو (ممولة من خال حساب األمانة هليئة الاستور الغذائي)

أربعة بلاان مشاركة

الصحة العاملية اإلقليمي لشرق البحر األبايض
املتوسط واملكتب اإلقليمي ألفريديا

تدايم الاعم ألمانة للس التعاون اخلليجي من أجل مشروع لتعزيز وتنسايق الانهج يف أحناا

الفاو

يف طور اإلعااد

بلاان للس التعاون اخلليجي

دو للس التعاون اخلليجي بشأن التفتيب على احلاود /والنهج الدائم على أسااس املخااطر

مت تدايم مذكرة مفاهيمية

لعمليايف تفتيب الواردايف الغذائية.
دعم اسرتاتيجية يف أحنا للس التعاون اخلليجي العتماد مبادئ نظان تدييم املخاطر والنداار الفاو

يف طور اإلعااد

بلاان للس التعاون اخلليجي

احلرجة من قبل املنسسايف الغذائية

مت تدايم مذكرة مفاهيمية

دراسة حو  :نظم الرقابة على األغذية املستوردة يف الشرق األدنى :تدييم للوضع

الفاو  -املكتب اإلقليمي للشرق األدنى

تدييم االمتثا ملتطلبايف لوائح الصحة الاولية بشأن الدارايف اجلوهرية يف سالمة األغذية

منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  2-6أبريل/نيسان

العمل جار

البلاان كافة

عمّان ،األردن

2114

البحر املتوسط
اجتماع إقليمي بشأن سالمة األغذية

منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  7-1أبريل/نيسان

عمّان ،األردن

2111

البحر املتوسط
دعم منهجية وتدنيايف أخذ العينايف لاى وزارة الصحة العامة ،لبنان

منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  27-23نااااوفمرب/تشاااارين الثاااااني
البحر املتوسط

ديسمرب/كانون األو

2114

دعم إصاار الشهادايف لالختبارايف التحليلية املتعلدة بسالمة األغذية وأنشاطة الصاحة البيئياة منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  21-21سااااااااابتمرب/أيلاااااااااو
األخرى ،الاوحة

البحر املتوسط

نوفمرب/تشرين الثاني

و13-2

بريويف ،لبنان

2114

و21-11

الاوحة ،قطر
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املكان

التاريخ

النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)

اجلهات املنظمة

تدييم االمتثا ملتطلبايف لوائح الصحة الاولية بشأن الدارايف اجلوهرية يف سالمة األغذية

منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  14-2فرباير/شبار

اخلرطون ،السودان

2114

البحر املتوسط
حلدة عمل وطنية مرتبطة بتدايم نتاائج مان مشاروع السامون الفطرياة يف الاذرة الرفيعاة للفارتة منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  6-2يونيو/حزيران

اخلرطون ،السودان

2114

2114-2112

البحر املتوسط

دعم التحديق يف تفشي األمراض الناشئة عن األغذية

منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  22مارس/آذار –  2أبريل/نيسان

2111

اخلرطون ،السودان

البحر املتوسط
تدييم االمتثا ملتطلبايف لوائح الصحة الاولية بشأن الدارايف اجلوهرية يف سالمة األغذية

منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  27أبريل/نيسان  2 – 2111مايو/أيار
البحر املتوسط

اجتماع للمشروع النهائي حو السمون الفطرية يف الاذرة الرفيعاة للبلااان املشااركة (الساودان ،منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي لشارق  28-26مايو/أيار
إثيوبيا ،مالي ،بوركينا فاسو)

البحر املتوسط

2111

2114

تونس العاصمة ،اجلمهورية التونسية
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املشاريع/املساعدة املباشرة
ملخص األنشطة (الج أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة الثالثة والثالثني)

اجلهات املنظمة

واصلت الفاو ومنظمة الصحة العاملية أنشطة مساعااتهما الفنية يف بناا قاارايف الانظم الوطنياة
ملراقبة سالمة األغذية وجودتها وكذلك نظم تنظيم الاواردايف والصاادرايف لتدااير مااى ساالمة
األغذية ايورة وراثيا أو خماطرهاا ،ووضاع خطاور توجيهياة لتديايم مااى ساالمة األغذياة
ومكوناتها املنتجة باستخاان تكنولوجيا التحوير الوراثي ،ووضع نظم وطنية متكاملاة للمخااطر
اليت تهاد سالمة األغذية ،وبناا الداارايف علاى حتليال ملوثاايف األغذياة ومراقباة األماراض
املندولة عرب األغذية ،ووضع حزن تاريبية ملفتشاي األغذياة ،وتعزياز قاارايف اللجاان الوطنياة
للاستور الغذائي ،و تنسايق مواصافايف ولاوائح األغذياة ،وتعزياز إمكانياايف خمتاربايف ساالمة
األغذية ،ودورايف تاريبية على سالمة األغذية
دعم وضع منشرايف جغرافية (الفاو)

أفغانسااتان ،البحاارين ،مصاار ،إيااران ،العمل جار
العراق ،الكويت ،لبنان ،ليبياا ،عماان،
باكستان ،األراضي الفلسطينية ايتلة،
قطااار ،اململكاااة العربياااة الساااعودية،
الصوما  ،السودان ،تونس

الفاو  -املكتب اإلقليمي للشرق األدنى

مشروع للفااو  TCP/LEB/3401بعناوان" :تعزياز اللجناة الوطنياة للاساتور الغاذائي وندطاة الفاو  -املكتب اإلقليمي للشرق األدنى
االتصا اخلاصة بالاستور الغذائي يف لبنان"
دعم صياغة مشروع لتعزيز سالمة األغذية يف سلطنة عمان

البلدان

احلالة

األردن

يف طور اإلعااد

لبنان

العمل جار

الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس عُمان
التعاون اخلليجي واليمن

صاياغة ماذكرة مفاهيمياة ملشااروع حمتمال .التحدياق يف إنتااج األغذيااة احليوانياة اآلمناة ماان الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس قطر
اياصيل العلفية ،من خال االستفادة من مياه الصرف الصحي املعاجلة وغريهاا مان مصاادر التعاون اخلليجي واليمن
املياه والسماد غري التدلياية
رأ تنفيذ مشروع لبنا قارايف السالمة الغذائية يف سياق ضوابط الصاحة والصاحة النباتياة .الفاو
و رأ كويل مكون سالمة األغذية من قبل هولناا وهو يدان الااعم بشاأن تشاريعايف األغذياة
واسرتاتيجية لسالمة األغذية وتعزيز الضوابط الر ية للحكومة وحتسني التنسيق والتعاون باني
السلط ايف املعنياة باألغذياة الزراعياة والشانون البيطرياة والصاحة العاماة مباا يف ذلاك تداسام
البياناايف .وساوف يشاامل العمال املساتدبلي التاااريب علاى تصانيف املخاااطر وتديايم قااارايف
املختربايف الغذائية

الضفة الغربية

يف طور اإلعااد
قامت وثيدة املشروع بانتظار اختاذ املدررايف.

مايو/أيار  - 2114مايو/أيار

2116
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ملخص األنشطة (الج أشري إليها يف الوثيقة األخرية للدورة الثالثة والثالثني)

اجلهات املنظمة

البلدان

املساعاة املباشرة عدب املشاروع  TCP/SNG/3401لااعم تديايم الضاوابط احلكومياة الر ياة الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس اإلمارايف العربية املتحاة
التعاون اخلليجي واليمن
لسالمة الغذا باستخاان منهجية منشر املكتب االحتادأ لسالمة األغذية.
حساب األمانة األحادأ/تعزيز سالمة األغذية يف اإلمارايف العربية املتحاة
البنا على األسس اليت قامها املشروع

TCP/SNG/3401

الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس اإلمارايف العربية املتحاة
التعاون اخلليجي واليمن

تدايم الاعم لصياغة املشروع املرحلة الثانية :حتسني تغذية أطفا املاارس عان طرياق الرتبياة الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس اإلمارايف العربية املتحاة
الغذائية والتعلم املعتما على احلاائق" لامارايف العربية املتحاة( .يف اإلمارايف الشمالية ،دولاة التعاون اخلليجي واليمن
اإلمارايف العربية املتحاة)
TCP/YEM/3401

حتايث مواصافايف جاودة األطعماة البحرياة وإضاافة الديماة والصاادرايف الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس اليمن
التعاون اخلليجي واليمن

 TCP/SNG/3401عنصر برنامج التعاون الفين  -تعزيز سالمة األغذياة يف اإلماارايف العربياة الفاو – املكتب اإلقليمي الفرعي لاو للس اليمن
التعاون اخلليجي واليمن
املتحاة واليمن

احلالة
أجنز العمل يف نوفمرب/تشرين الثاني

2114

قان ،املشروع يف طور اإلعااد

يف طور اإلعااد

إبتاا من سبتمرب/أيلو  2112 ،جارأ العمل ب
[انتهى قبل االكتما ]

ستستكمل األنشطة من قبل مكون ساالمة األغذياة
يف خطة العمل لليمن.
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امللحق 6

أمريكا الشمالية واحمليط ا ادئ
األنشطة اإلرليمية/الوطنية
التاريخ

املكان

النشاط (حلقة عمل/حلقة دراسية/دورة تدريبية)

اخلطور التوجيهية اإلقليمية بشأن النواحي التشغيلية للتفتايب الداائم علاى املخااطر لألغذياة الفاو
املستوردة يف بلاان جزر اييطة اهلادئ

العمل جار

غري متوفر

وضع أدوايف لتيسري الرقابة الدائمة على املخاطر على األغذية املستوردة

الفاو

العمل جار

غري متوفر

وضع نظان معلومايف خاص باألمن الغذائي يف اييط اهلادئ

الفاو/ةاعة اييط اهلادئ

العمل جار

غري متوفر

وضع دليل عملي بشأن تفتيب األغذية الدائم على املخاطر

منظمة الصحة العاملية

العمل جار

غري متوفر

وضع أهااف للحا من امللح يف منطدة اييط اهلادئ إلدراجها يف السياساايف الوطنياة واألطار منظمة الصحة العاملية
الدانونية

العمل جار

اجتماع التخطيط االسرتاتيجي جلمعية مسنولي الصحة البيئية يف ا اييط اهلادئ

اجلهات املنظمة

ةعيااة مساانولي الصااحة البيئيااة يف ااا
اييط اهلادئ/منظمة الصحة العاملية

تعزيز قارايف أعضا ةعية مسنولي الصحة البيئية يف ا اييط اهلادئ يف لاا ساالمة منظمة الصحة العاملية
األغذية

 22مايو/أيار

بونباأ ،واليايف ميكرونيزيا املوحاة

2114

العمل جار

اجتمااااع التخطااايط االسااارتاتيجي جلمعياااة
مساانولي الصااحة البيئيااة يف ااا اياايط
اهلادئ/منظماة الصاحة العاملياة يف بونبااأ،
واليااايف ميكرونيزيااا املوحاااة يف مااايو/أيااار
.2114

دراسة مستوى السيانيا يف الكسافا ومنتجاتها يف عاد من بلاان جزر اييط اهلادئ

الفاو مع جامعة جنوب اييط اهلادئ

العمل جار

فيجي

حلدة عمل حو البستنة من أجل الصحة والتغذية يف إقليم اييط اهلادئ

الفاو/منظمة الصحة العاملية

 23-21أكتوبر/تشرين األو

حلدة عمل لبلاان اييط اهلادئ حو التغذية واألمراض غري املعاية ودور الاستور الغذائي

الفاو/منظمة الصحة العاملية

 22-21أبريل/نيسان

حلدة عملية فنية حو التطورايف يف الاستور الغذائي اليت ختص بلاان جزر اييط اهلادئ

الفاو/منظمة الصحة العاملية

 21سبتمرب/أيلو

2111

2114

2114

نادأ ،فيجي
نادأ ،فيجي
كوكوبو ،بابوا غينيا اجلاياة
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مشاريع/مساعدة مباشرة للبلدان
اجلهات املنظمة

موجز عن األنشطة
واصلت الفاو ومنظمة الصحة العاملية تدايم دعمهما بشأن مواصفايف األغذية ،وتفتيب األغذية،
ومراقبة األغذية اجملهزة واملستوردة ،واستعراض السلطايف املختصة والتنفيذ الفعلي ملواصافايف
األغذية اجلاياة ،واإلرشاادايف الفنياة فيماا يتعلاق باإجرا تداايرايف خمااطر امليكروبيولوجياا
وا لنهوض بالتوعية بسالمة األغذية على أساس املفاتيح اخلمسة ألغذية أكثر أماناً ،مبا يف ذلك
التوعية بسالمة األغذية يف املاارس ،والتاريب على تداير املخاطر

البلد

احلالة

جاازر كااوك ،واليااايف ميكرونيزيااا العمل جار
املوحاة ،فيجاي ،كرييبااس ،جازر
مارشا  ،ناورو ،نيوى ،باالو ،بابوا
غينياااا اجلايااااة ،سااااموا ،جااازر
سليمان ،تونغا ،توفالو ،فانواتو.

تعزيز نظان الرقابة على األغذية يف واليايف ميكرونيزيا املوحاة

الفاو

واليايف ميكرونيزيا املوحاة

العمل جار يف املرحلة

مشروع التعاون التدين التابع للفاو ،تعزيز نظان الرقابة على األغذية

الفاو

واليايف ميكرونيزيا املوحاة

املرحلااااة  1اكتملاااات يف ديساااامرب/كاااااانون األو
فيما املرحلة  2يف طور األعااد

دراسة عن األمحاض الاهنية املوجبة يف األغذية يف سلسلة توريا األغذية يف فيجي

منظمة الصحة العاملية

جامعة اجلنوب

أجنز العمل يف نوفمرب/تشرين الثاني

الاعم الفين يف تعزيز الوحاة املعنية باألغذية ،وزارة الصحة

منظمة الصحة العاملية

فيجي

العمل جار

الاعم الفين بشأن تطوير وتنفيذ اجلوانب املختلفة للوائح الغذائية

منظمة الصحة العاملية

فيجي

العمل جار

2
2113

2114

التثديف بشأن سالمة األغذياة ،وتااريب املاراجعني الرئيسايني للحساابايف ،والتااريب علاى املعهااا الاااولي للمعلومااايف اجلغرافيااة فيجي
ورصا األرض/منظمة الصحة العاملية
ممارسايف النظافة الصحية اجلياة وتصنيف املطاعم

أجنز

منظمة الصحة العاملية

فيجي

أجنز

منظمة الصحة العاملية

فيجي

أجنز

وضع مشروع لوائح ومواصفايف لألغذية

منظمة الصحة العاملية

كرييباس

أجنز العمل (قامت الوثيدة لتوافق عليها احلكومة)

وضع لوائح ومواصفايف األغذية

منظمة الصحة العاملية

كرييباس

العمل جار .قامت املسودة النهائية للنظر فيها

كرييباس

قيا اإلعااد

وضع مشروع للوائح سالمة األغذية

منظمة الصحة العاملية

جزر مارشا

اكتمل العمل (قامت الوثيدة للموافدة عليها من قبل احلكومة)

وضع مشروع لتعزيز مكونايف النظان الوطين للرقابة على األغذية

الفاو

جزر مارشا

العمل جار

تدرير عن وضع السيغاتريا والتوصيايف بشأن تاابري الصحة العامة
وضع لوائح لألغذية والسالمة (تعايل)

2114

وضع مشروع لتعزيز الرقابة على األغذية مبا يف ذلك املناولاة املأموناة ماا بعاا احلصااد والتجهياز الفاو
والتسويق.
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موجز عن األنشطة

اجلهات املنظمة

البلد

احلالة

تعزيز قارة الرقابة على األغذية يف ةهورية جزر مارشا

الفاو

جزر مارشا

العمل جار

تعزيز قارة الرقابة على األغذية يف ناورو

الفاو

ناورو

العمل جار

تطوير الدارة الوطنية يف لا الاستور الغذائي

الفاو

ناورو

أجنز

املساعاة يف يفهيز املنتجايف الزراعية وقيمتها املضافة لنيوى

الفاو

نيوى

العمل جار

املساعاة يف يفهيز املنتجايف الزراعية وقيمتها املضافة لنيوى

الفاو

نيوى

أجنز

بابوا غينيا اجلاياة

العمل جار

الاعم الفين لتحديق االعتماد الاولي ملنظمة البحومل العلمية ملختربايف األغذية يف ساموا

الفاو

ساموا

أجنز

الاعم الفين لتكنولوجيا التجفيف الشمسي لألغذية

الفاو

ساموا

أجنز

تطوير قارايف الدطاع اخلاص يف تغليف املواد الغذائية

الفاو

ساموا

العمل جار

تدايم مساعاة فنية لوضع تشريعايف ومواصفايف لسالمة الغذا لساموا

الفاو ومنظمة الصحة العاملية

ساموا

املصااادقة علااى قااانون الغااذا فيمااا ختضااع اللااوائح حاليااا
للمراجعة

تعزيز الدارة الوطنية للرقابة على األغذية يف جزر سليمان

الفاو

جزر سليمان

العمل جار

منظمااة الصااحة العامليااة/الفاااو/اهليئااة جزر سليمان
الاولية حلفظ احليوان والنبايف

العمل جار

الاعم الفين يف وضع سياسة وطنية لسالمة األغذية ،والتاريب على تفتيب األغذية الدائم على منظمة الصحة العاملية
املخاطر ،وتوفري املعاايف لتفتيب األغذية

وضع مواصفة للتعزيز اإللزامي لألرز وتعاياليف أخرى على لوائح (رقابة) األغذية،

2112

دورة تاريبية على تفتيب األغذية الدائم على املخاطر

منظمة الصحة العاملية

تونغا

أجنز

الاعم الفين لتعزيز اإلطار الدانوني جلودة األغذية وسالمتها يف تونغا

منظمة الصحة العاملية

تونغا

العمل جار

تعزيز الرقابة على األغذية يف تونغا من خال نهج متكامل

الفاو

تونغا

العمل جار

وضع مشروع لوائح (للرقابة على) األغذية

منظمة الصحة العاملية

فانواتو

اكتمل العمل (قامت الوثيدة للموافدة عليها من قبل احلكومة)

مساعاة فنية بشأن اللوائح الغذائية ووضع املواصفايف

منظمة الصحة العاملية

فانواتو

العمل جار

