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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون

املسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
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مقدمة

تُلقي هذه الوثيقة الضوووع علا الاوويااوواة ا اذت و العلور وعلا املاووالص ةاة الصوولة ينظمة األغذية والزراعة (املنظمة)
ومنظمة الصحة العاملية اليت قد تكون ةاة أمهية أو صلة بعمص الداعور الغذالي.
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املسائل املشرتكة الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
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جالحة كوفيد19-

نظرا إىل تلور جالحة كوفيد 19-العاملية ،هدفت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص و و و و و ووحة العاملية إىل إطالع
ً 1-1-2
الدول األعضاع علا املاالص املععلقة ابلوجالحة وباالمة األغذية.
 2-1-2ووضعت أمانة "الشبكة الدولية للاللاة املعنية باالمة األغذية" توجيهاة لألعمال العجارية املعنية ابألغذية
وللاللاة املخعصة املاؤولة عن النظم الوطنية ملراقبة االمة األغذية 2و ما يععلق ب و وجالحة كوفيد 19-واالمة األغذية.
أيضا من االل شبكة فاشياة األمراض العابعة ملنظمة الصحة العاملية وت تقدميها و العديد من
ونُشرة هذه العوجيهاة ً
الندواة عرب اإلنرتنت للمهنيني و جمايل قلاع األغذية وتنظيم قلاع األغذية .وابإلضووافة إىل ةل  ،مجعت أمانة "الشووبكة
الدولية للاللاة املعنية باالمة األغذية" أائلة من الدول األعضاع بشأن جالحة كوفيد 19-واالمة األغذية ،ونشرة
43
الردود علا موقع جمعمع الشبكة علا اإلنرتنت وكذل علنًا.
1

 3-1-2وقامت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشكص مشرتك وفردي بنشر العديد من واثلق الاياااة
العامة والعوجيهاة ملا و و و و وواعدت األعض و و و و وواع فيهما علا إدارت األزمة العاملية احلالية وتقليص أتثري اجلالحة .وتعوفر مجيع الواثلق
علا الروابط العالية:
1
2
3
4

.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications

.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331842/WHO-2019-nCoV-Food_Safety_authorities-2020.1-ara.pdf
.https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/questions-relating-to-food-businesses
.https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/questions-relating-to-food-safety-authorities
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 -منظمة األغذية والزراعة:

http://www.fao.org/2019-ncov/ar

 منظمة الصو ووحة العاملية :أنشو ووأة إدارت العغذية واو ووالمة األغذية العابعة ملنظمة الصو ووحة العاملية ص و و حة إلكرتونيةل وعوووع وي و و وود مج ويووع الووواثلووق امل وع وع ول وق و و ووة بو و و و و و و و و و و و و و و وج و و ووال وح و و ووة كوووف وي و و وود 19-وال وع وغ و و ووذي و و ووة وا و و و و و و ووالم و و ووة األغ و و ووذي و و ووة:
 .https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/covid-19وا و و وويعم قريبًا نش و و وور األا و و ووئلة
واألجوبة بشأن العغذية واالمة األغذية املععلقة جبالحة كوفيد( 19-ايصدر الرابط قريبًا).

2-2

عمص منظماة اجملموعة الثالثية و جمال مقاومة مضاداة امليكروابة

 1-2-2بعد مشو وواوراة ااو ووعمرة ملدت عامني ،وضو ووعت منظماة اجملموعة الثالثية إطار عمص لرصو وود الة العمص العاملية
وتقييمها مع وضو ووع قالمة مناو ووقة من مؤش و وراة الرصو وود علا املاو ووعويني الوطي والعاملي .وتعمص منظماة اجملموعة الثالثية
عاليًا علا وض ووع توجيهاة للبلدان بش ووأن وض ووع أطر وطنية لرص وود الط العمص الوطنية ابالا ووعناد إىل العقييماة القلرية
واملكعبية القلرية 5.وتعمثص إعدى ا لياة الرليا و ووية اليت ا و ووعُا و ووعخدن جلمع بياؤة ما و ووعندت إىل املؤش و وراة و االا و ووعبيان
الثالثي القلري للعقييم الذايت الذي اا و و ووعكمص ا ن املرعلة الثالثة من الردود .وت متديد عملية مجع البياؤة للجولة الرابعة
من الردود عىت مايو/أاير .2020
 2-2-2وتا ووهم منظمة األغذية والزراعة و عمص منظماة اجملموعة الثالثية بش ووأن وض ووع اللما وواة األاريت علا اإلطار
العاملي للعنمية واإلش و و و ورا  ،يا يعماشو و و ووا مع توصو و و ووياة فريق العناو و و وويق املشو و و وورتك بني الوكاالة املعي يقاومة مضو و و وواداة
امليكروابة .وتشو و وومص االواة العالية املع ق عليها إعداد االصو و ووة وافية للخلوط العوجيهية واملعايري والقواعد احلالية لكص
منظمة واملععلقة يقاومة مضو و وواداة امليكروابة لعاو و ووهيص تن يذها ولعكون يثابة نقلة انلالق إلجراع املزيد من املناقش و و واة
بشأن تلوير الصكوك الدولية.
 3-2-2وو مايو /أاير  ،2018وقع املديرون العامون ملنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص و و و و و ووحة احليوان ومنظمة
الصحة العاملية مذكرت ت اهم 6إلض اع طابع رمسي علا تعاون هذه املنظماة وتعزيزه و جماالة العمص املععلقة ابلع اعالة
بني اإلنا و و ووان واحليوان والبيئة يا فيها مقاومة مض و و وواداة امليكروابة .وابلنظر إىل اللبيعة عرب الوطنية واملععددت القلاعاة
ملقاومة مض و و و وواداة امليكروابة والدعم املللود من البلدان ومن أص و و و ووحاد املص و و و وولحة ا ارين ،تعمص منظماة اجملموعة
الثالثية علا توا و و و وويع نلاق اجلهود احلالية لدعم البلدان و مواجهة هذا العهديد املباش و و و وور بش و و و ووكص عاجص من االل
ض وا الص ووندوق االلعماي املععدد الش ووركاع ملكافحة مقاومة امليكروابة (الص ووندوق) .ويُعد هذا
"ص ووحة واعدت" .وأطلقت أي ً
الص و و ووندوق مبادرت اا و و ورتاتيجية مش و و وورتكة بني القلاعاة وبني أص و و ووحاد املص و و وولحة املععددين تدعو إىل الش و و وراكة والعمويص
لالا و و ووع ادت من اجلهود الثالثية و جمايل عقد االجعماعاة والعنا و و وويق ابإلض و و ووافة إىل الوالاية وااربت ال نية للعخ يف من
خماطر مقاومة مض و وواداة امليكروابة وللما و ووامهة و قيق أهدا العنمية املا و ووعدامة من االل يز تن يذ الط العمص
الوطنية اليت تعبع "صحة واعدت" للعصدي ملقاومة مضاداة امليكروابة.
 4-2-2وأنش و ووأة منظماة اجملموعة الثالثية أمانة ثالثية مش و وورتكة لقيادت وتنا و وويق االا و ووعجابة العاملية ملقاومة مض و وواداة
امليكروابة و تعاون وثيق و ما بني منظماة األمم املعحدت وغريها .وتُعزز األمانة املش و و و و و وورتكة الثالثية الععاون بني منظمة
5
6

.https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/monitoring-evaluation/tripartite-framework/en
.http://www.fao.org/news/story/ar/item/1136800/icode
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األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصووحة احليوان ومنظمة الصووحة العاملية ابالععماد علا الوالاية األاووااووية واملزااي الناووبية
لكص منظمة من أجص تلبية اععياجاة االاعجابة العاملية عرب م هون "صحة واعدت".
 5-2-2وبعد قيق توافق و ا راع بشو و و و ووأن الرؤية املععلقة ببوابة بياؤة مشو و و و وورتكة عول مقاومة مضو و و و وواداة امليكروابة،
توص و وولت منظماة اجملموعة الثالثية إىل رؤية للنظان الثالثي للمراقبة املعكاملة علا مجيع املا و ووعواية .وأقرة االجعماعاة
العن يذية الثالثية تل الرؤية و عامي  2017و ،2018وت تلوير درااو و و و و ووة جدوى تعضو و و و و وومن الع اصو و و و و وويص ال نية اليت متت
مناقش و و و و و ووعها واالت اق عليها من قبص فريق عمص ثالثي من منظماة اجملموعة الثالثية العاملة علا ما و و و و و ووالص مراقبة مقاومة
مضوواداة امليكروابة و  30أبريص/نياووان  .2019ومتثص منصووة النظان الثالثي للمراقبة املعكاملة الوت أولية حنو بناع نظان
معكامص ملراقبة مقاومة مضاداة امليكروابة وااعخدان مضاداة امليكروابة.
3-2

اليون العاملي لاالمة األغذية

و ديا و و و و و وومرب/كانون األول  ،2018اععمدة اجلمعية العامة لألمم املعحدت قر ًارا تُعلن فيه يون  7يونيو/عزيران اليون العاملي
لا و ووالمة األغذية .وت تعيني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص و ووحة العاملية لقيادت االعع ال هبذا اليون ابلعناود .وقادة
منظمة الصحة العاملية احلدث و عان  2020ت ن س موضوع العان املاضي املعنون " االمة األغذية ،ماؤولية اجلميع"
مع الرتكيز بش ووكص أا وواا ووي علا بناع الغذاع ا من واحل اظ عليه و األاو وواق لض وومان عص ووول النا علا أغذية ص ووحية
طوال جالحة كوفيد .19-ودعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصووحة العاملية مجيع أصووحاد املصوولحة القالمني علا
اإلنعاج واالا و و ووعهالك إىل زايدت الوعي و يز العمص من االل تا و و ووليط الض و و وووع علا ما ميكن أن ي عله كص فرد لض و و وومان
اووالمة األغذية ،وااصووة اووالمة األغذية و األاوواق واحلاجة إىل تعزيز املماراوواة الصووحية .وت االعع ال حبدث مباشوور
مشوورتك عرب فياووبوك ( 7)Facebookيون اجلمعة  5يونيو/عزيران .واوولط كص من املديرين العامني ملنظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الص و و و ووحة العاملية الض و و و وووع علا أن ا و و و ووالمة األغذية هي ما و و و ووؤولية اجلميع و كص يون .وعلا املا و و و ووعويني القلري
واإلقليمي ،ت تنظيم أنشوولة مثص البياؤة الصووح ية ،واملقابالة علا العل زيون ،ومقاطيع ال يديو ،واحلمالة علا واووالص
العواصووص االجعماعي ،والندواة ال نية علا اإلنرتنت ،ومحالة الرتوي الصووحي للماووعهلكني .ويعوفر املزيد من املعلوماة
8
علا شبكة اإلنرتنت.
4-2

مش و وواركة منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصو و ووحة العاملية و عمص الوكالة الدولية لللاقة الذرية بش و ووأن
النويداة املشعة

 1-4-2تواص و و و و و ووص منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الص و و و و و ووحة العاملية والوكالة الدولية لللاقة الذرية الععاون فيما بينها و
مشو ووروع مشو وورتك من االل ال ريق العوجيهي املكون من ارباع دوليني واملعي "إبعداد العوجيهاة اااصو ووة يراقبة النويداة
املشووعة و األغذية ومياه الشوورد و عاالة غري اللوارئ" .ويعم تن يذ املشووروع ابلععاون مع املنظماة الدولية والاووللاة
الوطنية ةاة الص و وولة .ويهد املش و ووروع إىل وض و ووع منا و ووق لعقييم وإدارت اجلرعاة اإلش و ووعاعية و األغذية ،واملعأتية من
النويداة املشووعة اللبيعية أو من النويداة املشووعة اليت يصوونعها اإلناووان .ويشوومص ةل النه املواد اإلرشووادية املوجهة إىل

7
8

.http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/ar/c/1279447
.http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/about/ar
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ال اللاة الوطنية ةاة الصلة ،واملعاقة مع النه اااص ابلنويداة املشعة و مياه الشرد (الواردت و االوط العوجيهية
ملنظمة الصحة العاملية بشأن جودت مياه الشرد).
 2-4-2واو و وواهم هذا العمص و إثراع مناقشو و وواة جلنة الداو و ووعور الغذالي املعنية ابمللواثة و األغذية .وتقون جمموعة عمص
إلكرتونية إبعداد وثيقة معروض ووة للمناقش ووة لعكوين فهم أفض ووص لوجود النش وواط اإلش ووعاعي و األغذية واألعال واملياه و
ظص الظرو العادية كما ت االت اق عليه و الدورت الثالثة عش و و و و و ورت للجنة الداو و و و و ووعور الغذالي املعنية ابمللواثة و األغذية.
وا و و و و و وعُمكن هذه الوثيقة اللجنة من ديد إجراعاة املعابعة املمكنة و اجعماعها املقبص .ويعواصو و و و و ووص عمص منظمة األغذية
والزراعة  /منظمة الصوحة العاملية والوكالة الدولية لللاقة الذرية ،عي اوعاوعهد املرعلة األوىل النويداة املشوعة اللبيعية
بينما ارتكز املرعلة العالية علا النويداة املشعة اليت يصنعها اإلناان و األغذية.
5-2

فريق العنايق املشرتك بني الوكاالة املعي يقاومة مضاداة امليكروابة

وجه األمني العان لألمم املعحدت دعوت إىل فريق العناو و وويق املشو و وورتك بني الوكاالة املعي يقاومة مضو و وواداة امليكروابة لعقد
اجعماع بعد االجعماع الرفيع املا و و و و ووعوى لألمم املعحدت بش و و و و ووأن مقاومة مض و و و و وواداة امليكروابة و عان  .2016ومجع فريق
العنا وويق ش ووركاع من األمم املعحدت واملنظماة الدولية وأفر ًادا من ةوي ااربت و جماالة ص ووحة اإلنا ووان واحليوان والنباة،
ابإلضو ووافة إىل قلاعاة األغذية وأعال احليواؤة والعجارت والعنمية والبيئة ،لوضو ووع خملط ملقاومة مضو وواداة امليكروابة.
وزودة منظمة الص ووحة العاملية أمانة فريق العنا وويق يداالة من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص ووحة احليوان.
وو أبريص/نيا و و ووان  ،2019ت تقدمي العقرير النهالي الذي أعده فريق العنا و و وويق إىل األمني العان لألمم املعحدت واملعنون" :ال
وقت لالنعظار :أتمني املا و و ووعقبص من عاالة العدوى املقاومة لألدوية" 9.وقُدمت توص و و ووياة ددت إىل منظماة اجملموعة
الثالثية .وقدن األمني العان تقرير معابعة إىل اجعماع األمم املعحدت الرفيع املا و و ووعوى بش و و ووأن مقاومة مض و و وواداة امليكروابة،
والذي نُش و وور و مايو/أاير  .2019ويا و وولط العقرير الض و وووع علا العقدن الذي أعرزته الدول األعض و وواع ومنظماة اجملموعة
وريا إىل أن الدعم واالاو و و و ووعثماراة العاجلة مللوبة لعواو و و و وويع نلاق
الثالثية و معاجلة مقاومة مضو و و و وواداة امليكروابة ،مشو و و و و ً
10
االاعجاابة علا املاعواية الوطنية واإلقليمية والعاملية.
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املسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة
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املاالص الناشئة عن الدورت الثالثة والاعني بعد املالة جمللس منظمة األغذية والزراعة

 1-1-3ترد و ما يلي توصياة خمعارت من الدورت الثالثة والاعني بعد املالة جمللس منظمة األغذية والزراعة (ديامرب/كانون
األول  )2020واليت قد هتم هيئة الدا ووعور الغذالي بش ووكص ااص .وابإلض ووافة إىل ةل  ،ت ديد أنش وولة خمعارت تعض و ومن
توجيهاة اارتاتيجية بشأن املاالص ةاة األمهية ابلنابة إىل االمة األغذية.
 2-1-3وإن جملس منظمة األغذية والزراعة:
 1-2-1-3رعب ابملوارد اإلض ووافية املخص و وص ووة لعمص املنظمة ةص وووص االت اقية الدولية لوقاية النبا ة وبرؤم املش ووورت
العلمية بش و ووأن ا و ووالمة األغذية املش و وورتك بني املنظمة ومنظمة الص و ووحة العاملية واليت من ش و ووأ ا معاجلة تراكم األعمال غري

9
10

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_summary_AR.pdf?ua=1
https://undocs.org/ar/A/73/869

CAC/43 INF/3

5

املنجزت ةاة الصلة؛ فضال عن املوارد املكراة لععميم م هون العنوع البيولوجي؛ وطلب إدراج مجيع هذه املوارد اإلضافية و
برؤم العمص اجلاري؛
 2-2-1-3ورعب ،و ما يععلق بعمص املنظمة و جمال مقاومة مضاداة امليكروابة ،ابالت اق القاضي إبدراج مؤشر من
إطار نعال الط العمص العاملية الثالثية و إطار النعال االارتاتيجية للمنظمة؛
 3-2-1-3ورعب آبار املعلوماة عن ااو و ورتاتيجية املنظمة ورؤيعها للعمص و جمال العغذية ،وو ما يععلق ابععماد م هون
جديد بش ووأن "النمط الغذالي الص ووحي املا ووعدان" ،اا ووعذكر املص ووللحاة املا ووعخدمة ض وومن نلاق األمم املعحدت ،يا و
ةل و املؤمتر الدويل الثاي املعي ابلعغذية الذي شاركت و عقده منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،وشدد
علا ضرورت وجود اتااق مع اللغة املع ق عليها و األمم املعحدت؛
 4-2-1-3ورعب ابلعقرير املرعلي عن تن يذ الة العمص بشووأن مقاومة مضوواداة امليكروابة ،وشوودد علا أمهية عافظة
املنظمة املععلقة يقاومة مض وواداة امليكروابة وما ووؤوليعها املش وورتكة و ما ل الرتوي لالا ووعخداماة احلكيمة واملناا ووبة
ملض و و و و وواداة امليكروابة و البيئة والقلاع الزراعي ،وأعرد عن تقديره لععاون املنظمة مع منظمة الص و و و و ووحة العاملية واملنظمة
العاملية لصحة احليوان ضمن إطار األمانة املشرتكة الثالثية؛
كدا علا ما يكعا و وويه
علما بعوص و ووياة تقرير الدورت الا و ووادا و ووة واألربعني للجنة األمن الغذالي العاملي مؤ ً
 5-2-1-3وأاذ ً
عدد من االععباراة من بينها ،اووالمة األغذية ،و الزراعة اإليكولوجية وغريها من النه املبعكرت ،والقضوواع علا ال قر،
واملاو و وواوات بني اجلناو و ووني ،والشو و ووباد ،والبياؤة ،وأوجه عدن املاو و وواوات ،من أمهية من أجص قيق األمن الغذالي و او و ووني
العغذية ،وأشار كذل إىل اللابع اللوعي للعوصياة املنبثقة عن لعملية قيق العقارد بني الاياااة؛
2-3

العمويص املاعدان لربؤم املشورت العلمية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

بينما وافق جملس منظمة األغذية والزراعة و دورته الثامنة وااما و و و و ووني بعد املالة علا نيص و و و و وويل مبل معني من األموال غري
املونو وقو و ووة لووربؤمو املشو و و و و و ووورت الوعولومويو و ووة املشو و و و و و وورتك بووني مونوظومو و ووة األغو و ووذيو و ووة والووزراعو و ووة ومونوظومو و ووة الص و و و و و و وحو و ووة الوعو و وواملويو و ووة
(الوثيقوة  ،)CX/CAC 18/41/17فونن املبل غري املن ق املعوامل ي يؤد إىل إصو و و و و و وودار قرار اجمللس .وطلوب اجمللس و دورتوه
احلادية والاو ووعني بعد املالة من املنظمة ضو وومان نيصو وويل أموال كافية من ميزانيعها األاو ووااو ووية ،واجلهود جارية لعأمني هذه
األموال ل رتت الا و و و و و وونعني  .2021-2020وقوود قووامووت منظمووة األغووذيووة والزراعووة و مووا بعوود إب عووة مبل مليون ( )1دوالر
أمريكي إض وواو لكص فرتت ا وونعني لربؤم املش ووورت العلمية ،وهو إجراع رعب به جملس املنظمة و دورته الثالثة والا ووعني بعد
املالة.
3-3

مقاومة مضاداة امليكروابة

 1-3-3ت تلوير أدات تقييم املخعرباة ونظان مراقبة مقاومة مض و و وواداة امليكروابة 11ملا و و وواعدت البلدان علا تقييم نظمها
الوطنية للمراقبة وقدرت خمعرباهتا علا تش و ووخيل مقاومة مض و وواداة امليكروابة .وت اا و ووعخدان أدات العقييم هذه و أكثر من
بلدا و آايا وأفريقيا وأورواب وآايا الوالا ،وايعواصص تعميمها من أجص ااعخدامها و بلدان أارى .وتوفر منظمة
ً 20
األغذية والزراعة تدريبًا بشو و و وأن أدات تقييم املخعرباة ونظان مراقبة مقاومة مض و و وواداة امليكروابة لبناع جمعمعاة إقليمية من
املقيمني.
11

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/atlass/en/
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 2-3-3وو إقليم رابلة أمم جنود شرق آايا ،وضعت منظمة األغذية والزراعة الوطًا توجيهية إقليمية للمراقبة تصف
بشكص شامص منهجياة مراقبة مقاومة مضاداة امليكروابة للبكعرياي اليت تنقلها األغذية من احليواؤة الاليمة املخصصة
لالا و و و و ووعهالك الغذالي (ااط العوجيهي رقم  12.)1وجيري وض و و و و ووع الوط توجيهية إض و و و و ووافية؛ ومراقبة مقاومة مض و و و و وواداة
امليكروابة و ما ووبباة األمراض احليوانية اليت تنعقص من املاش ووية والدواجن املص ووابة يرض ا و وريري أو دون ا و وريري (ااط
العوجيهي رقم  ،)2ومراقبة مقاومة مض و و و و و وواداة امليكروابة و جمال تربية األعياع املالية (ااط العوجيهي رقم  ،)3ورص و و و و و وود
مقاومة مض و و و و و وواداة امليكروابة و البيئة احليوانية/البيئة (ااط العوجيهي رقم  ،)4والوط توجيهية بش و و و و و ووأن مجع بياؤة
ااعخدان مضاداة امليكروابة علا ماعوى املزارع (ااط العوجيهي رقم .)5
 3-3-3وابلنا ووبة إىل مقاومة مض وواداة امليكروابة و قلاع تربية األعياع املالية ومص ووايد األمساك ،نش وورة املنظمة وثيقة
بعنوان "أداع برام ااعبار قابلية العأثر يض و و و و و وواداة امليكروابة ةاة الص و و و و و وولة برتبية األعياع املالية ومنعجاة تربية األعياع
املالية" ،ونظمت علقاة عمص تدريبية ددت لبناع القدراة بش و و و و و ووأن إدارت خمل اة األمساك ،و ليص خمل اة مض و و و و و وواداة
13
امليكروابة ،وااعبار قابلية العأثر يضاداة امليكروابة و منعجاة مصايد األمساك وتربية األعياع املالية.
 4-3-3وعددة منظمة األغذية والزراعة عش و وور مؤا و وا و وواة 14ت تعيينها (أو هي و طور الععيني) مراكز مرجعية بش و ووأن
مقاومة مضوواداة امليكروابة بعة للمنظمة ،وهو ما اووياوواعد املنظمة والدول األعضوواع فيها علا تن يذ األنشوولة ا ددت
و الة عمص املنظمة .وت ااعيار أربع مؤاااة أارى 15مرشحة ألن تكون مراكز مرجعية بعة ملنظمة األغذية والزراعة
بشووأن األمن البيولوجي و جمال تربية األعياع املالية (يا و ةل ااووعخدان مضوواداة امليكروابة ومراقبة مقاومة مضوواداة
امليكروابة).
 5-3-3ومن أجص اني املعار املععلقة أبثر مقاومة مضاداة امليكروابة علا البيئة ،تعمص دالرت صحة احليوان وشعبة
األراضو و و و ووي واملياه العابععني ملنظمة األغذية والزراعة مع الشو و و و ووعبة املشو و و و وورتكة بني املنظمة والوكالة الدولية لللاقة الذرية املعنية
ابا و و و و و ووعخدان العقنياة النووية و األغذية والزراعة من أجص تلوير جمموعة أدواة ليلية مععلقة ابلنظالر توفر معلوماة
16
بشأن عركة مضاداة امليكروابة ومصريها و الرتبة واملياه.
 6-3-3ووضو و ووع فرع قانون العنمية العابع ملنظمة األغذية والزراعة منهجية لعقييم العش و و وريعاة الوطنية ةاة الصو و وولة يقاومة
مض و وواداة امليكروابة و قلاعي األغذية والزراعة ،يا و ةل العشو و وريعاة البيلرية وا و ووالمة األغذية ومقاومة مض و وواداة
امليكروابة و ا اصو و وويص والبيئة واملياه والن ااية .وتعمص منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصو و ووحة احليوان بشو و ووكص
بلدا و أفريقيا 17وآا و و وويا 18وآا و و وويا الوا و و وولا 19.وا و و وويعم
تعاوي ملواص و و وولة تلوير هذه املنهجية .وت تلبيق املنهجية و ً 18

12

http://www.fao.org/3/ca6897en/CA6897EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca6028en/ca6028en.pdf

16

http://www.fao.org/3/ca5386en/CA5386EN.pdf

13

 14مؤاااة ددت ملاألة مقاومة مضاداة امليكروابة من :اال اد الرواي وأملانيا و يلند والدمنارك والانغال وفرناا واملكاي واململكة املعحدت
ونيوزيلندا والوالاية املعحدت األمريكية.
 15مؤاااة ااصة برتبية األعياع املالية واألمن البيولوجي من :الصني واململكة املعحدت واهلند والوالاية املعحدت األمريكية.
17
18
19

إثيوبيا وتنزانيا وجنود الاودان وزامبيا وزميبابوي وغاؤ وكينيا.
بنغالديش وال لبني وفييت ؤن وكمبوداي والو.
أرمينيا وأوكرانيا وبيالرو وطاجيكاعان وقريغيزاعان وكازاااعان.
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تن يذها و مخاووة بلدان و أمريكا الالتينية .20وقدمت املنظمة العاملية لصووحة احليوان إاووهاماة أُاذة بعني االععبار و
تنقيح املنهجية ،وتعاونت مع املنظمة و قيادت بعثة مشرتكة إىل ال لبني إلجراع أول برؤم لدعم العشريعاة البيلرية.
 7-3-3ونُظمت علقة عمص إقليمية بش ووأن العشو وريعاة واا ووعخدان مض وواداة امليكروابة /مقاومة مض وواداة امليكروابة
االل ش ووهر مار /آةار  21 2018و ابنكوك يش وواركة اجلهاة العنظيمية واارباع من اإلقليم فض و ًوال عن ارباع من منظمة
وع قدة علقاة عمص إقليمية
الص و و و و و ووحة العاملية واملنظمة العاملية لص و و و و و ووحة احليوان ورابلة أمم جنود ش و و و و و وورق آا و و و و و ووياُ .
يومي  11و 12ديامرب /كانون األول  2018و جنود أفريقيا ،يا و ةل مشاركني من بلدان اجلماعة اإلمنالية للجنود
األفريقي ،وكذل و واغادوغو و بوركينا فاا و و و و و ووو ،و  11مار  /آةار  .2019ومن املرتقب تقدمي الدعم حللقاة العمص
املماثلة و أقاليم وأقاليم فرعية أارى للنظر و اجملاالة اليت ميكن فيها للعنا و و و و و وويق اإلقليمي للعشو و و و و و وريعاة أن يعزز اإلدارت
ا انة ملقاومة مضاداة امليكروابة وكي ية قيق ةل .
 8-3-3ويعمص اارباع القانونيون و املنظمة علا ديد تشريعاة واياااة مععلقة يقاومة مضاداة امليكروابة دااص
البلدان وو ما بينها ،وإنشواع جمموعة بياؤة مععلقة يقاومة مضواداة امليكروابة بعة لقاعدت بياؤة العشوريعاة الوطنية
واالت اقاة الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد اللبيعية املعجددت (قاعدت بياؤة شاملة للعشريعاة والاياااة الوطنية
و مجيع جماالة والية املنظمة) .واو ووعاو ووهص جمموعة البياؤة الوصو ووول إىل اجملاالة القانونية املخعل ة ةاة الص و ولة يقاومة
وعنادا إىل العجربة املذكورت أعاله ،يقون ارباع فرع قانون العنمية بعلوير درااو ووة تش و وريعية
مضو وواداة امليكروابة وفهمها .وااو و ً
بش ووأن العشو وريعاة املععلقة يقاومة مض وواداة امليكروابة ،يا و ةل أفض ووص املمارا وواة وااياراة لععزيز األطر العنظيمية
ملقاومة مضاداة امليكروابة.
 9-3-3ويعم مجع ما يقرد من  12 500نل من نصو وووص العش و وريعاة املععلقة ابألمن الغذالي ومحاية املاو ووعهل تلقاليًا
عن طريق قاعدت بياؤة العشريعاة الوطنية واالت اقاة الدولية بشأن األغذية والزراعة واملوارد اللبيعية املعجددت علا موقع
الدا ووعور الغذالي .وت ا ووني إدماج البياؤة ،حبي أُتيح  3 500نل إض وواو و عان  .2019واملناقش وواة جارية بش ووأن
أفضص الابص الك يلة بعاجيص ودم الععقيباة املعأتية من جهاة االتصال الوطنية العابعة للداعور الغذالي.
إطارا الا و ووععراض وتلوير الا و ووياا و وواة املععلقة يقاومة مض و وواداة امليكروابة
 10-3-3ونش و وورة منظمة األغذية والزراعة ً
ملنلقة آاو و وويا وا يط اهلادئ .22وهذا الدليص اإلقليمي موجه إىل احلكوماة من أجص مراجعة و دي وتلوير او و وويااو و وواة
ملعاجلة مقاومة مضاداة امليكروابة وااعخدان مضاداة امليكروابة و اإلنعاج احليواي.
 11-3-3وقد اا و ووعكملت دراا و وواة تقييم أص و ووحاد املص و وولحة املخعل ة األا و وواليب و عش و وورت بلدان و صو و و و خمعلف
أصو و ووحاد املصو و وولحة ،رلت ابألاو و ووا املزارعني والبيلريني ،وكذل العاملني و جمال اإلرشو و وواد الذين يوزعون مضو و وواداة
امليكروابة .وت ابل عص نشو و وور تقرير بعنوان "حنو فهم تصو و وواعدي الاو و ووعخدان مضو و وواداة امليكروابة ومقاومعها و املزرعة:
ماح للمعار واملواقف واملمارااة عرب نظم الثروت احليوانية و مخاة بلدان أفريقية".23
تدرجييا ملعاجلة مقاومة مض و و و و و وواداة امليكروابة بناعً علا الة عمص
 12-3-3ووض و و و و و ووعت منظمة األغذية والزراعة ًجا
ً
املنظمة املامات "ماار اإلدارت العدرجيي" ملااعدت الدول األعضاع علا وضع وتن يذ الة عمص وطنية مععددت القلاعاة
20

إكوادور وأوروغواي وبولي يا وبريو وغواتيماال.

22

http://www.fao.org/legal/development-law/magazine-1-2018/en/#fourth
http://www.fao.org/3/CA1486EN/ca1486en.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0220274
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تا ووعند إىل "ص ووحة واعدت" ملكافحة مقاومة مض وواداة امليكروابة .ولعحقيق االا ووعخدان األمثص واملا ووعدان ملض واداة
امليكروابة ،حيدد ماو و و ووار اإلدارت العدرجيي املراعص وينمي الك اعاة الوطنية لعحاو و و ووني اإلجراعاة تدرجييًا من أجص إةكاع
الوعي وبناع قدراة الرصد واملراقبة ،وتعزيز احلوكمة ،وتشجيع املمارااة اجليدت واالاعخدان احلذر ملضاداة امليكروابة.
وت تن يذ أول مشووروع يريد داالي ملاووار اإلدارت العدرجيي و أربعة بلدان و عان  ،2019واووعليه مشوواريع يريبية إضووافية
و أمريكا الالتينية وآايا الوالا ورال إفريقيا.
 13-3-3وو ما ل تربية النحص ،تُقيم املنظمة ش وراكة مع معهد  Istituto Zooprofilattico Sperimentaleالعابع
لوزارت الصحة اإليلالية من أجص مجع معلوماة أاااية عاملية عن صحة النحص وااعخدان مضاداة امليكروابة عن طريق
24
ماح إلكرتوي ،ااعهص و عان  2019بعشر لغاة.
 14-3-3وأص و وودرة منظمة األغذية والزراعة ا و وولا و وولة جديدت من دراا و وواة احلالة بش و ووأن مقاومة مض و وواداة امليكروابة
ملا و وواعدت البلدان علا الععلم من بعض و ووها البعا وتبادل يارهبا و ما ل االا و ووعخدان املا و ووؤول ملض و وواداة امليكروابة.
ويُركز أول هذه املنش و و و و و وووراة علا ول عملية إنعاج حلون اانزير و الدمنارك من منظور تنظيمي ومن منظور الش و و و و و وراكاة
العامة  /اااص و و و و ووة واادماة البيلرية .وقد نش و و و و ووره و أوالص عان  2019كص من املدير العان ملنظمة األغذية والزراعة ووزير
25
البيئة واألغذية الدمناركي.
4-3

مؤمتر قمة األمم املعحدت بشو و ووأن النظم الغذالية لعان  2021ودور منظمة األغذية والزراعة و احل اظ علا
العلم واملعرفة

اعرتافًا ابلعحداية العاملية اليت تؤثر علا النظم الغذالية ،ش وورع أص ووحاد املص وولحة و انياة إجراعاة وتغيري ا وولوكهم ،غري
أن العديد من املبادراة املاعقلة اليت يقومون هبا ت عقر إىل إطار مشرتك للع اعالة والعبعياة واملقايضاة املعقدت املعأصلة
و النظم الغذالية .وهذا حيد من قدرت اجملعمعاة علا ديد ما و و وواراة مناا و و ووبة وتن يذها من أجص إجياد نظم غذالية أكثر
ااووعدامة .ويكمن اهلد الشووامص ملؤمتر قمة األمم املعحدت بشووأن النظم الغذالية ،الذي اوويعقده األمني العان لألمم املعحدت
و عان  ،2021و ما و وواعدت أص و ووحاد املص و وولحة علا ا و ووني ال هم وإدارت ااياراة املعقدت اليت تؤثر و ما و ووعقبص النظم
الغذالية ،وتا وريع وتريت العقدن و قيق أهدا العنمية املاووعدامة .وإن العملية العحض وريية ملؤمتر القمة هذا ،الذي يعمحور
عول املشاركة علا املاعواية الوطنية واإلقليمية والعاملية ،اي ِّ
مكن أصحاد املصلحة من وضع أطر وأدواة ل صنع القرار
وااعبارها وتكيي ها ،وا و و ووععيح منابر للش و و وراكاة واملبادراة املبعكرت الالزمة لعح يز العزاماة كبريت ابلعمص واالا و و ووعثمار من
أجص إجياد نظم غذالية أكثر ااووعدامة .واووعنشووأ جلنة ااووعشووارية ملؤمتر القمة ،برائاووة ؤلب األمني العان وأعضوواع من خمعلف
أصحاد املصلحة املععددين يا و ةل مديرو منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للعنمية الزراعية وبرؤم األغذية
العاملي وممثلون قلريون وممثلو القلاع اااص واجملعمع املدي ،اووعكون ماووؤولة عن اإلش ورا علا العملية العحض وريية وعن
إعالؤ ا ووياا وويًا يعرض مبادئ لعحويص النظم الغذالية بش ووكص ما ووعدان،
ديد نعال مؤمتر القمة ،الذي يعوقع أن يعض وومن ً
ونظاما طوعيًا للمعابعة واملاواعلة .وتُاواعد
وجمموعة من االلعزاماة ابلعمص من جانب جمموعاة أصوحاد املصولحة كافةً ،
منظمة األغذية والزراعة بوصو و ها جزعًا من األمانة ،و بناع قاعدت أدلة علمية ومعرفية ليا وورتش وود هبا كص من البلدان واملدن

24
25

http://www.fao.org/teca/forum/beekeeping/en/
http://www.fao.org/director-general/newsroom/news/detail/ar/c/1181473/
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واجملعمعاة والشو ووركاة واملاو ووعهلكني واجملعمع املدي و او ووني تناو وويق اإلجراعاة اجلماعية الرامية إىل او ووني طرق إنعاج
األغذية ومعاجلعها وااعهالكها.
5-3

مدونة الوك عاملية للحد من ال اقد واملهدر من األغذية

بعد النظر و وثيقة بشو و و ووأن تعزيز تنمية النظم الغذالية املاو و و ووعدامة ،طلبت جلنة الزراعة العابعة ملنظمة األغذية والزراعة (جلنة
الزراعة) و دورهتا الااداة والعشرين اليت عقدة االل شهر أكعوبر/تشرين األول  2018أن تعوىل املنظمة ،ابلععاون مع
اجلهاة ال اعلة املعنية ،قيادت عملية وض ووع مدونة ا وولوك طوعية للحد من ال اقد واملهدر من األغذية لعرض ووها علا الدورت
املقبلة للجنة الزراعة املزمع عقدها االل ش ووهر أكعوبر/تشو ورين األول  .2020واا ووعجابة هلذا الللب ،تعوىل املنظمة ابل عص
كال من ال اقد واملهدر من األغذية ض و وومن الوثيقة عينها
إعداد مدونة ا و وولوك للحد من ال اقد واملهدر من األغذية وتعاجل ً
اع للنظم الغذالية وتياري مواعمعها مع أهدا العنمية املاعدامة املرتابلة.
من منللق احلاجة إىل اتباع مر ٍ
6-3

وض ووع اارطة طريق إلنش وواع نظان عاملي لرنذار املبكر ابلعكاثر اللحلد الض ووار علا يد منظمة األغذية
والزراعة واللجنة احلكومية الدولية لعلون ا يلاة العابعة ملنظمة األموم املعحودت للرتبيوة والعلوم والثقافوة

تعمص منظمة األغذية والزراعة واللجنة احلكومية الدولية لعلون ا يلاة العابعة ملنظمة األمم املعحدت للرتبية والعلم والثقافة
(اللجنة) بشووكص مشوورتك من أجص وضووع اارطة طريق إلنشوواع نظان عاملي لرنذار املبكر ابلعكاثر اللحلد الضووار .وأنشووأ
ال ريق احلكومي الدويل املعي ابلعكاثر اللحلد الضو ووار ،والعابع للجنة ،االل جلا و وعه األاريت فريق عمص معي ابلكشو ووف
املبكر عن أعداث العكاثر اللحلد الض و ووار والعحذير منها والعنبؤ هبا لدعم هذا اجلهد املش و وورتك الذي يهد إىل ا و ووني
اإلبالغ عن العكاثر اللحلد الاان علا ماعوى العاي.
7-3

منظمة األغذية والزراعة تصو و و و وودر ملبوعًا جديدًا بعنوان "تغري املناخ :ني يف العبع الذي يُثقص كاهص
االمة األغذية"

بينما تُعد أتثرياة تغري املناخ علا اإلنعاج الغذالي العاملي واألمن الغذالي معروفة علا نلاق واا و و و و و ووع ،فأن أتثرياة تغري
املناخ علا االمة األغذية معروفة أقص بكثري .وملعاجلة ةل  ،نشرة منظمة األغذية والزراعة و عان  2008أول تقرير عن
هذا املوض و و و و و وووع بعنوان "تغري املناخ :ا اثر املرتتبة علا ا و و و و و ووالمة األغذية" .ول ت امللبوع االنعباه و مجيع أحناع العاي إىل
االرتباط املعقد بني تغري املناخ وبعا املخاطر ا ددت اليت هتدد ا و و و و و ووالمة األغذية .ومنذ ص و و و و و وودور هذا امللبوع األول ،ما
وحياول تقرير املنظمة اجلديد
فهما أفضو ووص ملدى أتثري تغري املناخ علا او ووالمة األغذية العامليةُ .
ان كت األدلة املعزايدت تقدن ً
املعنون "تغري املناخ :ني يف العبع الذي يُثقص كاهص االمة األغذية" ،والذي من املعوقع نشره و األاابيع املقبلة ،تقدير
عجم أتثرياة تغري املناخ احلالية واملعوقعة علا خماطر ددت هتدد ا و و و ووالمة األغذية .وتش و و و وومص املخاطر اليت هتدد ا و و و ووالمة
األغذية اليت يغليها امللبوع العوامص املمرضو و و و ووة والل يلياة املنقولة ابألغذية والعكاثر اللحلد الضو و و و ووار والاو و و و وومون ال لرية
واملعووادن الثقيلووة مع الرتكيز علا ميثيووص الزلبق ومبيووداة ا فوواة .وإدرا ًك وا أبن العوامووص الوودافعووة مثووص تغري املنوواخ تؤثر علا
مش و و ووهد النظم الغذالية العاملية ،تعمص منظمة األغذية والزراعة علا تلوير ُ اا و و ووعشو و و ورافية ملا و و وواعدت البلدان علا ديد
ض و و وا و هذا امللبوع اجلديد إىل
القض و ووااي الناش و ووئة املرتبلة با و ووالمة األغذية ومعاجلعها .ومتت مناقش و ووة بعا هذه النُه أي ً
جانب بعا القضااي الناشئة املععلقة بعغري املناخ.

10

8-3

CAC/43 INF/3

ااووععراض املؤل اة املععلقة بعأثري املواد ةاة األمهية ابلناووبة إىل اووالمة األغذية علا جمموعة امليكروابة
البشرية املعوية

و إطار اا و و و و و ووععراض أُجري علا نلاق املنظمة لعأثري النظم الغذالية علا األمراض غري املعدية املرتبلة ابلنمط الغذالي ،ت
االععذاع اباووععراض املؤل اة الاووابقة و تناول موضوووع أتثري املواد ةاة األمهية ابلناووبة إىل اووالمة األغذية علا جمموعة
امليكروابة البش و و ورية املعوية .وكخلوت أوىلُ ،وض و ووعت منهجية إلجراع حب واا و ووععراض منهجيني للمؤل اة ابإلض و ووافة إىل
قالمة ابملواد ةاة األولوية املص و و وون ة عا و و ووب ال ئاة (مثص املواد املض و و ووافة إىل األغذية وخمل اة العقاقري البيلرية وخمل اة
ضو و و و و وا توثيق األدلة علا أتثري هذه املواد علا ص و و و و ووحة
مبيداة ا فاة ،واملواد البالا و و و و ووعيكية الدقيقة وما إىل ةل ) .وت أي ً
أيضا إنشاع قالمة ابلثغراة و األحباث
اإلناان ،إن وجدة .وال يزال االاععراض جارًاي ،ويعم يميع املراجع والنعال  .وت ً
واملعار إلثراع املناقش وواة املا ووعقبلية ا عملة بش ووأن العحداية و جمال األحباث و ُا وبص معاجلعها .وهتد منظمة األغذية
والزراعة إىل نشر الدرااة و أوالص عان .2021
9-3

املواعمة مع املاو ووعواية القص و وووى ملخل اة مبيداة ا فاة و األغذية الصو ووادرت عن الداو ووعور الغذالي:
درااة عالة عن األرز ل هم ا اثر املرتتبة علا العجارت وأاباد عدن املواعمة

 1-9-3ا ووللت البلدان الض وووع لا وونواة عديدت علا القض ووااي العجارية املععلقة ابالاعالفاة و املا و وعواية القانونية
القصوووى ا ددت ملخل اة مبيداة ا فاة اليت ت رضووها البلدان املخعل ة .وو هذا الاووياق ،قررة منظمة األغذية والزراعة
إجراع درااة أولية لعقييم درجة املواعمة مع املاعواية القصوى ملخل اة مبيداة ا فاة الصادرت عن الداعور الغذالي و
عدد من البلدان املخعارت .وأظهرة النعال درجة مواعمة منخ ض ووة للغاية مع املا ووعواية القص وووى الص ووادرت عن الدا و وعور
الغذالي .ول هم طبيعة هذه املا ووألة وا اثر املرتتبة عليها بش ووكص أفض ووص ،واص وولت منظمة األغذية والزراعة الدراا ووة املععلقة
ابملاو و و ووعواية القصو و و وووى ملبيداة ا فاة من االل فحل جمالني رلياو و و وويني ،أال ومها )1( :األاو و و ووباد ال نية الكامنة وراع
اخن اض ماووعواية املواعمة؛ ( )2وأتثري املواعمة ا دودت للحدود القصوووى ملخل اة مبيداة ا فاة علا العجارت الدولية،
وال ايما علا اقعصاداة البلدان النامية.
ليال لألا و ووباد ال نية الكامنة وراع اخن اض ما و ووعواية املواعمة ابلععاون مع
 2-9-3وأجرة منظمة األغذية والزراعة ً
ابري دويل و جمال مبيداة ا فاة ويداالة من أمانة االجعماع املش و وورتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص و ووحة
العاملية بشووأن خمل اة املبيداة .وت تلوير منوةج اقعصووادي بشووأن يارت األرز وااعياره كدرااووة عالة من أجص درااووة أتثري
املواعمة الضو و و ووعي ة للماو و و ووعواية القصو و و وووى ملبيداة ا فاة علا العجارت الدولية .وأياذ العحليص و االععبار املاو و و ووعواية
القصوووى ملخل اة مبيداة ا فاة و األرز الصووادرت عن الداووعور الغذالي منذ عان  1971وماووعوى املواعمة بينها و 19
بلدا تشوومص البلدان الرلياووية املنعجة واملصوودرت واملاووعوردت لألرز .ومتت ااووعشووارت مجيع البلدان الواردت و العحليص طوال فرتت
ً
تن يذ الدرااة لعوضيح املعلوماة ةاة الصلة وأتكيدها.
3-9-3

10-3

وجيري عاليا وضع اللمااة األاريت علا الدرااة هبد نشرها و وقت العق من هذا العان.

اللرق املخربية الداعمة ملواص اة الداعور الغذالي

 1-10-3تقدن الش و و ووعبة املش و و وورتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية لللاقة الذرية ،من االل خمعرباة الزراعة
والعكنولوجيا احليوية و زايرباو و وودور و النماو و ووا ،الدعم لعمص منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصو و ووحة العاملية و جمال
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العحقق من صووحة هوية األغذية اباووعخدان أنشوولة البح والعلوير العلبيقية اليت يريها املخعرباة واألحباث املناووقة اليت
تش و ووارك فيها معاهد من البلدان األعض و وواع .ويوجد عاليًا مش و ووروعان حبثيان منا و ووقان يركزان علا العحقق من ص و ووحة هوية
األغذية ،أال ومها" :األاو و و و وواليب العحليلية القابلة للنشو و و و وور ميدانيًا من أجص العحقق من صو و و و ووحة هوية األغذية واو و و و ووالمعها
وجودهتا" ( )2022-2017 ،D52040واا ووعخدان العقنياة النووية للعحقق من ص ووحة هوية األغذية املومسة كأغذية عالية
معهدا عول العاي .واو و و ووعكون
القيمة" ( .)2024-2019 ،D52042ويعكون كص مشو و و ووروع من مشو و و وواركني من عوايل ً 15
خمرجاة هذين املشوروعني ،يا و ةل أاواليب العحليص واإلجراعاة وقواعد البياؤة ،ةاة أمهية رلياوية للجنيت الداوعور
الغذالي املعنيعني أبااليب العحليص وأاذ العيناة ،وبنظم فحل الوارداة والصادراة الغذالية وإصدار الشهاداة.
 2-10-3وت إطالق مشوواريع حب مناووقة جديدت ( )D52043لل رتت  2025-2020بعنوان "ااووعن اد العقاقري البيلرية
والعحليص اإلش ووعاعي ملخل اهتا و احليواؤة" .ويهد هذا املش ووروع إىل دعم ديد املا ووعواية القص وووى ملخل اة بعا
العقواقري البيلريوة و األغوذيوة ومتكني البلودان النواميوة من االض و و و و و وولالع بودور أكرب و هوذه العمليوة ،انلالقًوا من موداوالة
الدورتني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة الداعور الغذالي املعنية يخل اة العقاقري البيلرية و األغذية ،وال ايما
من قاعدت البياؤة اااصو و ووة ابععياجاة البلدان من املاو و ووعواية القصو و وووى للمخل اة .ويشو و وومص املشو و ووروع عىت ا ن 14
مؤا وا ووة حبثية  /تنظيمية من أوروغواي وأوغندا وابكا ووعان والربازيص وبنغالديش وكندا وكوا ووعاريكا ومجهورية كوراي وش وويلي
والصووني واملغرد والوالاية املعحدت األمريكية .ويعم العما الععاون والش وراكاة ،ااص وةً لعجميع أو توفري املركباة البيلرية
ةاة العالماة اإلشو و و ووعاعية ،والوصو و و ووول إىل مرافق احليواؤة واملخعرباة املععمدت علا أ ا ةاة مماراو و و وواة خمعربية جيدت،
ابإلض و و ووافة إىل توفري العدريب املعخص و و وول و/أو فرص املقارنة املرجعية للمش و و وواركني .وا و و وويُعقد االجعماع العنا و و وويقي األول
لألحباث و ال رتت املمعدت من  9إىل  13نوفمرب /تشرين الثاي  2020و فيينا ابلنماا من أجص صقص الط العمص.
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املسائل الناشئة عن منظمة الصحة العاملية

عملية ول منظمة الصحة العاملية

 1-1-4و مار  /آةار  ،2019أعلنت منظمة الص و و و و و ووحة العاملية عن إجراع إص و و و و و ووالعاة هتد إىل تعزيز دور املنظمة
ابععبارها اهليئة الرالدت و العاي و جمال الص ووحة العامة وإىل دعم البلدان بش ووكص فعال و قيق هد "الثالثة ملياراة".
وو هذا الاووياق ،ت دم قاووم اووالمة األغذية وقاووم العغذية ضوومن إدارت العغلية الصووحية الشوواملة /شووؤون اووني صووحة
الاو و ووكان لععزيز أوجه العآزر وإعادت العأكيد علا العزان منظمة الصو و ووحة العاملية بدعم الداو و ووعور الغذالي ،وو اية امللا
لعوفري أغذية آمنة ومغذية لل ئاة الاكانية األكثر ضع ً ا.
2-4

قرار مجعية الصحة العاملية و دي االارتاتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن االمة األغذية

 1-2-4وافقت الدول األعضاع علا قرار جديد صادر عن مجعية الصحة العاملية ( )WHA73.5الذي يهد إىل تعزيز
اجلهود العاملية و جمال او و و ووالمة األغذية .وحي القرار الدول األعضو و و وواع علا تلبيق "صو و و ووحة واعدت" من أجص تعزيز
ااووعدامة األغذية وتوفرها املأمون والكاو والصووحي جلميع الاووكان .وإقر ًارا ابلعهديداة اليت تواجه اووالمة األغذية ،يا و
ض وا الدول األعض وواع إىل االا ووعثمار
ةل خماطر مقاومة مض وواداة امليكروابة املنقولة ابألغذية وتغري املناخ ،يدعو القرار أي ً
و النظم واالبعكاراة الوطنية املععلقة با و ووالمة األغذية ،وإىل مش و وواركة البياؤة واألدلة بش و ووأن خماطر وفاش و ووياة األمراض
املنقولة ابألغذية و الوقت املناا و ووب مع الش و ووبكة الدولية للا و ووللاة املعنية با و ووالمة األغذية .ويُللب من األمانة دي
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االاو و و ورتاتيجية العاملية لا و و ووالمة األغذية ملواجهة العحداية احلالية والناش و و ووئة ولدم العكنولوجياة اجلديدت والنه املبعكرت
ض و و و وا املدير العان ملنظمة الصو و و ووحة العاملية إىل تعزيز الدور القيادي
الرامية إىل تعزيز النظم او و و ووالمة األغذية .ويدعو القرار أي ً
للمنظمة و هيئة الداو ووعور الغذالي والشو ووبكة الدولية للاو ووللاة املعنية باو ووالمة األغذية وإىل إعداد تقديراة عاملية دثة
لألمراض املنقولة ابألغذية حبلول عان .2025
 2-2-4ويوافقة مجعية الصحة العاملية علا القرار املعنون "تعزيز اجلهود و جمال االمة األغذية" والصادر عنها و أواار
ش و و و ووهر يوليو /متوز ،فوض و و و ووت الدول األعض و و و وواع منظمة الص و و و ووحة العاملية دي االاو و و و ورتاتيجية العاملية لا و و و ووالمة األغذية
(االارتاتيجية) ،وةل ابلعنايق مع منظمة األغذية والزراعة وابلعشاور مع الدول األعضاع واملنظمة العاملية لصحة احليوان؛
وو اية امللا رفع تقرير إىل مجعية الص و ووحة العاملية اااما و ووة والا و ووبعني و عان  .2022وهتد هذه االاو و ورتاتيجية إىل
مواجهة العحداية احلالية واملا و ووعجدت ،ودم العكنولوجياة اجلديدت ،وتض و وومني ُ مبعكرت لععزيز نظم ا و ووالمة األغذية.
ووافق املدير العان ملنظمة الص ووحة العاملية ابل عص علا إنش وواع جمموعة اا ووعش ووارية فنية جديدت معنية با و والمة األغذية ت
ابريا دوليًا و جمال االمة
شعار :غذاع أكثر االمة لصحة أفضص .واععألف هذه اجملموعة االاعشارية ال نية من عشرين ً
األغذية من خمعلف اجملاالة ال نية .وتعمثص إعدى وظالف هذه اجملموعة و تقدمي املش و و و و و ووورت إىل منظمة الص و و و و و ووحة العاملية
بشووأن دي االاورتاتيجية و العامني املقبلني .وابإلضووافة إىل إنشوواع اجملموعة االاووعشووارية ال نية ،عددة منظمة الصووحة
ضو و و وا جهاة اتص و و ووال بعة ملنظمة األغذية والزراعة هلا آلياة تنا و و وويق تعمص علا االاو و و ورتاتيجية العاملية لا و و ووالمة
العاملية أي ً
ضو وا عقد اجعماعاة اجملموعة االا ووعش ووارية ال نية ومش وواوراة الدول األعض وواع وأص ووحاد املص وولحة
األغذية .ومن املقرر أي ً
ا ارين املعنيني و هذا العان وو عان .2021
3-4

مقاومة مضاداة امليكروابة

 1-3-4ت إنش و وواع األمانة الثالثية املش و وورتكة بني منظمة الص و ووحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص و ووحة
احليوان لقيادت االا و و و و و ووعجابة العاملية ملقاومة مض و و و و و وواداة امليكروابة وتنا و و و و و وويقها ابلععاون الوثيق مع منظومة األمم املعحدت
واملنظماة األارى .وتعزز األمانة الثالثية املش و و وورتكة الععاون بني منظمة الص و و ووحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة
العاملية لصحة احليوان ،ابالععماد علا ااعصاصاهتا األاااية ومزاايها النابية بغية تلبية اععياجاة االاعجابة العاملية عرب
م هون "صوحة واعدت" .وتاوعضويف منظمة الصوحة العاملية األمانة الثالثية املشورتكة اليت تضوم موظ ني مع رغني من منظمة
األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
 2-3-4وأوص و وا فريق العناو وويق املشو وورتك بني الوكاالة إبنشو وواع فريق قيادي عاملي معي يقاومة مضو وواداة امليكروابة و
وجها لوجه و أكعوبر/تش و و ورين األول
إطار "صو و ووحة واعدت" .وأُجريت مشو و وواوراة علا شو و ووبكة اإلنرتنت ومناقشو و وواة ً
ونوفمرب/تش و و و و ورين الثاي  2019مع الدول األعضو و و و وواع ومنظماة اجملعمع املدي والقلاع اااص اللعما الععقيباة بش و و و و وأن
وعنادا إىل الععقيباة اليت ت اا ووعالمها ،ات ق املديرون العامون ملنظماة اجملموعة الثالثية علا
مش ووروع االاعص وواص وواة .واا و ً
دما ابلععاون مع مكعب األمني العان لألمم املعحدت .ويعم إعداد ااعصاصاة فريق اارباع املاعقص
موقف مشرتك للمضي قُ ً
املعي ابألدلة للعمص علا مكافحة مقاومة مض و و و و و وواداة امليكروابة من قِّبص منظماة اجملموعة الثالثية يا يع ماش و و و و و ووا مع
توصياة ال ريق ال ي االاعشاري املشرتك بني الوكاالة.
 3-3-4ومجع الص ووندوق االا ووعئماي املععدد الش ووركاع املخص وول ملقاومة مض وواداة امليكروابة أكثر من  13مليون دوالر
أمريكي من العمويص العح يزي املقدن لدعم العمص الوطي .وايعم دعم تاعة بلدان و املوجة األوىل من مقرتعاة املشاريع
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اليت جيري تلويرها عاليًا .واعرت األمني العان لألمم املعحدت ابلص ووندوق االا ووعئماي كآلية لعأمني العمويص اإلمنالي املعا ووق
واملناووق ولضوومان دعم الط العمص الوطنية اليت تاووعند إىل "صووحة واعدت" والط العمص الثالثية املخصوصووة ملقاومة
مضاداة امليكروابة.
 4-3-4وعقد فريق اارباع املشوورتك بني وكاالة األمم املعحدت املعي يؤش وراة أهدا العنمية املاووعدامة اجعماعه العاشوور
و ال رتت املمعدت من  21إىل  24أكعوبر/تش ورين األول  2019و أديس أاباب إبثيوبيا .ومن بني املؤش وراة اجلديدت اليت متت
املوافقة عليها ،كان هناك مؤشوور ااص يقاومة مضوواداة امليكروابة و املقصوود -3د من أهدا العنمية املاووعدامة الذي
يهد إىل ا ا معدالة اإلص و و و و و ووابة ابلعدوى و اجملاري الدموية با و و و و و ووبب بعا الكالناة احلية املقاومة ملضو و و و و و واداة
امليكروابة.
كوال عامليًا للرقابة علا اإلش و و وريكية القولونية ( )E.Coliاملنعجة إلنزمي بيعا
 5-3-4ووضو و ووعت منظمة الصو و ووحة العاملية بروتو ً
الكعاماز املوا و و و و و ووع الليف الثالثي الدورت ،كمبادرت لدعم البلدان و تن يذ نظان رقابة معكامص ومععدد القلاعاة بش و و و و و ووأن
مقاومة مض و وواداة امليكروابة ابتباع "ص و ووحة واعدت" .ويععمد الربوتوكول علا مؤش و وور واعد ،وهو إنزمي بيعا الكعاماز
الذي ينع اإلشو و وريكية القولونية و ثالثة جماالة رليا و ووية ،أال وهي :اإلنا و ووان واحليواؤة املخصو و وص و ووة للعغذية والبيئة .وت
يريب الربوتوكول وتن يذه و  8دول وو  4أقاليم بعة ملنظمة الصو و ووحة العاملية :و اإلقليم األفريقي و غاؤ ،ومدغشو و ووقر؛
وو إقليم ش وورق املعوا ووط و ابكا ووعان ،واألردن؛ وو جنود ش وورق آا وويا و إندونيا وويا ،ونيبال ،واهلند؛ وو منلقة غرد
ا يط اهلادئ و ماليزاي .وو عان  ،2020او و و و و وويعم تن يذ الربوتوكول و مجهورية الو الدميقراطية الشو و و و و ووعبية وزامبيا وزميبابوي
وكينيا .وايعم إطالق الربوتوكول و يونيو/عزيران  2020لعن يذه و أي بلد وااصة و البلدان ةاة املوارد املنخ ضة.
4-4

وضو ووع االوط العوجيهية ملنظمة الصو ووحة العاملية بشو ووأن فعالية واو ووالمة وجناعة األغذية العالجية اجلاهزت
لالاععمال ةاة ا عوى املنخ ا من بروتني احلليب

 1-4-4بدأة منظمة الصحة العاملية و ااععراض فعالية وجناعة واالمة الرتكيباة اجلديدت من األغذية العالجية اجلاهزت
لالاو و و و و ووععمال (اليت عوي علا مصو و و و و ووادر بديلة للربوتني (غري األلبان) أو علا أقص من  50و املالة من الربوتيناة املعأتية
احلليب أو من منعجاة األلبان األارى) لعالج الرضع واألط ال الذين تبل أعمارهم  6أشهر أو أكثر والذين يعانون من
ا وووع العغذية احلاد الوايم والذين ميلكون ش ووهية بدون مض وواع اة طبية .وتعض وومن العملية املعيارية ملنظمة الص ووحة العاملية
ضو وا مجع وتقييم وتلخيل البياؤة الواقعية بش ووأن القيم والع ض وويالة (أي الثقافية والدينية) ،وتقاا ووم املا ووؤولياة دااص
أي ً
األار وو ما بينها ،واملقبولية ،والعقيد ،واإلنصا  ،واجلدوى ،وإمكانية الوصول ،واالاعدامة ،وال عالية من عي العكل ة
و او و ووياقاة خمعل ة .وهلذا الغرض ،عقدة منظمة الصو و ووحة العاملية االجعماع األول لل ريق املعي إبعداد املبادئ العوجيهية
املععلقة ابألغذية العالجية اجلاهزت لالاععمال و  7نوفمرب /تشرين الثاي  .2019وكانت األهدا الرلياية هلذا االجعماع
هي ا تية )1( :عرض عملية وض و ووع االوط العوجيهية اااص و ووة ينظمة الص و ووحة العاملية علا أعض و وواع ال ريق املعي إبعداد
االوط العوجيهية ،يا و ةل منهجية "غريد "GRADE-اااص و و و ووة بعقدير وتلوير وتقييم العوص و و و ووياة؛ ( )2ومناقش و و و ووة
األا و و و و ووئلة اليت يلرعها منوةج  PICOوترتيب النوات عا و و و و ووب األولوية؛ ( )3واالت اق علا اإلطار الزمي لعملية وض و و و و ووع
االوط العوجيهية .و ُعقد االجعماع الثاي لل ريق املعي إبعداد االوط العوجيهية بصورت افرتاضية و ال رتت املمعدت بني 21
و 24يوليو /متوز  ،2020هبد مراجعة نعال املراجعاة املنهجية ومناقش و ووعها ،ووض و ووع توص و ووياة بش و ووأن فعالية وا و ووالمة
وجناعة األغذية العالجية اجلاهزت لالاععمال ةاة ا عوى املنخ ا من بروتني احلليب أو ااالية منه.
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القضاع علا األمحاض الدهنية املعحولة واملنعجة صناعيًا

 1-5-4و مايو /أاير  ،2018دعت منظمة الصووحة العاملية إىل القضوواع علا األمحاض الدهنية املعحولة واملنعجة ص وناعيًا
حبلول عان  2023علا الصو و ووعيد العاملي ،ماو و ووللة الضو و وووع علا برؤم العمص العان الثال عشو و وور ملنظمة الصو و ووحة العاملية
كهد ةي أولوية ،والذي يوجه عمص املنظمة االل ال رتت  .2023-2019وأص و و و و و وودرة املنظمة دليص ""REPLACE
ليكون يثابة اارطة طريق تا و و و و و ووعخدمها البلدان من أجص العخلل من األمحاض الدهنية املعحولة من إمداداهتا الغذالية
وعداما .وو مايو /أاير  ،2019نشو و و و وورة منظمة الصو و و و ووحة العاملية أول تقرير مرعلي
ص و و و و وا ا و و و و ور ًيعا و ً
الوطنية نيل ً
كامال وماو و و و و ً
( ،)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331300/9789241516440-eng.pdfابإلض و و و و و ووافة
إىل ات وعداة من دليص " )https://www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat( "REPLACEتوفر
معلوماة فنية أاو و و ووااو و و ووية وتقرتمل تدابري عملية ملاو و و وواعدت احلكوماة علا العخلل من األمحاض الدهنية املعحولة واملنعجة
وناعيا من إمداداهتا الغذالية الوطنية .وإلزالة هذه األمحاض الدهنية بنجامل ،جيب أن تعبىن احلكوماة أعد العدبريين
صوووووو ً
العاليني القالمني علا أفضو و و ووص املماراو و و وواة الاو و و وويااو و و وواتية )1( :ديد عد إلزامي قدره غرامني ( )2من األمحاض الدهنية
املعحولووة لكووص  100غران من إمجووايل الوودهون والزيوة و مجيع األغووذيووة؛ ( )2واحلظر اإللزامي إلنعوواج األمحوواض الوودهنيووة
املهدرجة جزليًا أو الاعخدامها كمكون و مجيع األغذية املوصوفة و الوعدتني  Lو.E
 2-5-4وو  9ا و و و و و و ووبعمرب  /أيلول  ،2020نظ مووت منظمووة الص و و و و و و وحووة العووامليووة عوود ًاث رفيع املا و و و و و و ووعوى لرعالن
عن إص و و و و و و وودار العقرير املرعلي الثواي املعنون "العد التنازيل حىت عام  : 2023تقرير منظمة الص ح ح ح ح حححة العاملية
بشح ح ح ح ح ح ح ح ح ن إزالح ح ححة األ ح ح ححا الح ح ححده ح ن حيح ح ححة امل حت ححححولح ح ححة ع ح ححص الصح ح ح ح ح ح حع حيح ح ححد ال حعح ح ححاملححي حب ح ححو عح ح ححام " 2023
( .)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334170/9789240010178-eng.pdfويصو و و و و و و و ووف
ض و و و وا
العقرير املرعلي األوضو و و وواع العاملية واإلقليمية والوطنية احلالية والعقدن ا رز االل العان املاضو و و ووي و البلدان؛ ويناقش أي ً
العحداية وفرص العمص املاووعقبلية .وتعضوومن بعا الراووالص الرلياووية الواردت و العقرير وضووع العدابري الاوويااوواتية القالمة
علا أفضو ووص املماراو وواة وتن يذها ،وتعزيز القدراة العنظيمية الوطنية يا و ةل القدراة املخربية لقيا عوى األمحاض
الدهنية املعحولة و األغذية ،ومناص وورت اللوالح اإلقليمية أو اإلقليمية ال رعية لعوا وويع نلاق فوالد الا ووياا وواة العامة الرامية
إىل إزالة األمحاض الدهنية املعحولة.
6-4

الكحول

 1-6-4االل الدورت الاوواداووة واألربعني بعد املالة اليت عقدها اجمللس العن يذي ملنظمة الصووحة العاملية و جنيف االل
ش و و و و و ووهر فرباير/ش و و و و و ووباط  ،2020طلب اجمللس العن يذي يوجب قراره ) EB146(14من املدير العان للمنظمة من بني أمور
أارى "أن يض و ووع الة عمص لل رتت  2030-2022لعن يذ االا و ورتاتيجية العاملية للحد من تعاطي الكحول علا حنو ض و ووار
فعاال بوص ها أولوية من أولواية الصحة العامة ،ابلعشاور مع الدول األعضاع وأصحاد املصلحة ةوي الصلة ،كي
تن ي ًذا ً
تنظر فيها مجعية الص ووحة العاملية اااما ووة والا ووبعون عن طريق اجمللس العن يذي و دورته ااما ووني بعد املالة املقرر عقدها
و عان  ،"2022وأن "يُعد تقر ًيرا تقنيًا عن تعاطي الكحول علا حنو ض و ووار يعناول فيه أنش و وولة العا و ووويق والدعاية والرتوي
للكحول عرب احلدود ،يا فيها األنشو و و وولة اليت تاو و و ووعهد الشو و و ووباد واملراهقني ،قبص الدورت ااماو و و ووني بعد املالة للمجلس
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العن يذي ملنظمة الص ووحة العاملية  ،لرا ووهان و إعداد الة العمص" .ويُعامل كص من عملية وض ووع الة العمص والعقرير علا
26
الص حة اإللكرتونية اااصة ينظمة الصحة العاملية.
27
ماحا
 2-6-4بعد نشر تقرير احلالة العاملي عن الكحول والصحة و عان  ، 2018أجرة أمانة منظمة الصحة العاملية ً
عامليًا بش و ووأن العقدن ا رز و قيق املقص و وود  5من اهلد  3من أهدا العنمية املا و ووعدامة لعان  2030بوصو و و ه مقص و و ًودا
مععل ًقا ابلص ووحة ،مع نيص وويل قا ووم كبري للا وويااو واة العامة اااص ووة ابلكحول يعض وومن أا ووئلة عول تواو ويم املش ووروابة
الكحولية مع الرتكيز علا ممارا وواة عرض معلوماة املا ووعهلكني والعحذيراة الص ووحية واملعللباة القانونية ةاة الص وولة.
ليال معم ًقا حلالة توايم املشروابة الكحولية
وابإلضافة إىل ةل  ،أجرى مكعب منظمة الصحة الدولية اإلقليمي ألورواب ً
و املنلقة األوروبية ما و ووللًا الض و وووع علا احلاجة إىل تلوير ا و ووياا و وواة توا و ويم ددت كجزع من برام ا و ووياا و واتية أوا و ووع
نلاقًا 28.وت إدراج ما و و ووألة توا و و وويم املش و و ووروابة الكحولية وتوفري املعلوماة الص و و ووحية للما و و ووعهلكني علا جدول أعمال
احلواراة الانوية اليت يريها أمانة منظمة الصحة العاملية مع منعجي املشروابة الكحولية وموزعيها وماوقيها.
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التوصيات

إن اللجنووة  /اهليئووة موودعوت إىل اإلعوواطووة عل ًم وا ابملعلوموواة الواردت و هووذه الوثيقووة وإىل انيوواة اإلجراعاة الالزمووة ملراعووات
الاياااة العامة و املنظمعني الراعيعني علا أكمص وجه.

https://www.who.int/news-room/detail/28-03-2020-who-to-accelerate-action-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol 26
https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/ar 27
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/06/alcohol-labelling-policies- 28
most-countries-lagging-behind-in-promoting-healthier-choices

