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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
لجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية
الدورة العاشرة
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 05-00 ،نوفمبر/تشرين الثاني

2102

مستقبل سالمة األغذية :نتائج المؤتمر الدولي األول عن سالمة األغذية المشترك بين منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد األفريقي والمنتدى الدولي بشأن سالمة
األغذية والتجارة  -ماذا بعد؟
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)

المؤتمر الدولي عن سالمة األغذية والمنتدى الدولي بشأن سالمة األغذية
س ا ا ااا ا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ا ا ااحة العامليةا إج را ا منظمة الالحتار العاملية وا اد األ ي ا
-1
ا الش ا ااعار العاق لمسا ا اال ية سا ا ا مة األغذية  -وية املع ة إج إر اءات ملموس ا ااة من شرة الش ا ااعو وا الص ا ااادات
والييئةلا يف املؤمت الدويل األول عن س ا مة األغذية يف شديس شباباا شثيوبيا يوم  11و 11رباي /شاايا 1112ا باإلضااا ة
إج املنالدى الدويل بشأن س مة األغذية والالحتار يف رنيفا سويس ا يوم  11و 12شب ية /يسان .1112
و ا ااد شا ا ا ا ا ا ا ا ااار يف ا ااذين ا ا اادث ش من  1011من ال ا اااد يف م ا ااال سا ا ا ا ا ا ا م ا ااة األغ ا ااذي ا ااة من ش
-1
من  121من ا كومات ال ط ية والو ا ت واألوس ا ااا األ اداية واملنظمات الدولية وال طاص ا ا  .و د س ا االطا ال ا ااوء
على الدور املال زق لس ا ا ا ا مة األغذية يف ين يطة الالنمية املس ا ا ا االدامة لعاق 1111ا باإلضا ا ا ااا ة إج مسا ا ا ااا د ع د األم
املالحد للعمة من شرة الالغذية.
وسم سا ا مة األغذية عرب طاللف ال طاعات
-1
وحبث املش ااار ون يف شديس شبابا يف يفية املواءمة ب اسا اجاايحتيات ال
وا دود من شرة موارهة ديات سا مة األغذية يف املساال ية الناشائة عن الالغ ات ال ا نة على مساالوى املنااا باإلضاا ة
إج الالغ ات يف ظ اإل الاااو واإلمااداد العااامليااة ل غااذيااة .و ااد اناااولااا مواض ا ا ا ا ا ااي اليحااث من ب ةلااة شمور ش يااة زياااد
NA748/A
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ا سا اال مارات يف النظ الغذااية الس االيمة واملسا االدامة إض ااا ة إج اس ااهية ا سا االفاد من الال دق العلم وا بالكار وال منةا
من دون إ ال شحد .وشب ز املؤمت شي ا ا ا اا ا ارة إج متك املسا ا االهلك من ي ل املعلومات والال يف الص ا ااح والالغذو
احمل ّسن واملسالند إج ال اان( .امللحن األول)
حبث املشا ا ا ااار ون يف رنيف شي ا ا ا ا اا يف املسا ا ا ااااة الالحتارية املالصا ا ا االة بس ا ا ا ا مة األغذية .وس ا ا ا الّا املنالدى ال ا ا ا ااوء
-2
رعا دولياا للمواصفات الغذاايةا إن من حيث الصحة العامة شو الالحتار ا
على اسالم ار ردوى الدسالور الغذاا باعالياره م ا
إضا ة إج الع ات ال منية ال اامة ب الالحتار وس مة األغذية .و ا ش املشار ون ضمن ةلة شمور الالحديات والف
املني ة عن الالغ ات الالكنولورية الس ا ا يعة وال منةا باإلض ااا ة إج ش ية الش ا ا ا ات والنالهم الدولية املش ااج ة ب ال طاعات
للمحا ظة على س مة األغذية للحتمي ( .امللحن ال اين)
واكن ا ط ص على معلومات شي ى عن ذين ا دث على العنوان الالايل:

-0

https://www.who.int/food-

safety/international-food-safety-conference/

النقاش
صا ا ا اا على دع عملية وضا ا ا ا ظ مسا ا ا االدامة لسا ا ا ا مة األغذية ي ل الع ود امل يلة على املسا ا ا االويات العاملية
-6
ح ا
واإل ليمية والوطنيةا اكن اختاذ مزيد من اإلر اءات با سالفاد من الزي الناشئ عن ا دث الدولي اآل ف الذ .

 -7وإ ّن طاق ذا الن اش شوس ا ا ا ا ا من ال ا ا ا ا ااايا ا ا ة والناشا ا ا ا اائة اليف ر ى حب ها يف إطار اليند  1-1من ردول
األعمال حالة س ا مة األغذية ورود ا يف بلدان اإل لي و و يالخطى و ية الدس االور الغذاا  .واالشااحت اللحتنة على ديد
اجملا ت ال ايس ا ااية اليف يالع العمة يها ي ل الع د امل ية .و د يال ا ا ّامن امللح ان األول وال اين عناص ا ا ا من ذا ال يية
ولكنهما د يشم ن بال ور ةي اجملا ت ذات الصلة.
وإن اللحتنة مدعو إج ال ياق مبا يل :

-8




ديد ما ت العمة املالعل ة بس مة األغذية ي ل الع د امل ية؛
و ديد األدوار واإلر اءات امللموس ا ا ا ا ااة اليف ب مكان الدول األع ا ا ا ا اااء (منف د شو ض ا ا ا ا اامن اجملموعات اإل ليمية)
و/شو منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية و/شو شصحا املصلحة اآلي ين اختاذ ميادرات بصدد ا؛
واإلشار إج املهة الزمنية امل ا ية لكة مال.
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منظمااة األغااذيااة والزراعااة ومنظمااة شصااحا املصاالحة املا ا ا اها ا ا ال ا ا ااة
ما ت العمة مطلوبة الدول األع اء
الزمنية
اآلي ون
(م ان اف ا د شو ضا ا ا ا ا ا ا اماان الصحة العاملية
مموعات إ ليمية)

م ا اوعية ال ش العاق  -ا ا ا ايا ا ا اااد
والال يف على س ا مة الال يف
األغذية

ا ا ا ا ت  -إااحة شدوات ا يفية

 دع ا ا ام ال ا ا ااة مسالمالوطنية واجملالمعية

م ا اادي ااد اجمل ااا ت  -انظي حل ا ااة عما ااة  -إا ا اااح ا ااة شدوات لال يي ظ ا اااق  -املش ا ا ا ا ا ااار ة بناء حبلول عاق
1111
على دعو
ال ابة الوط على األغذية
اليف ينيغ يها س وطنية بشأن الال يي
 ع د حل ة عمة إ ليميةظا اااق ال ا ااابا ااة الوط
على األغذية
-1

-1

-1

-2

-0
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الملحق األول

المؤتمر الدولي األول عن سالمة األغذية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد األفريقي
أديس أبابا 13-12 ،فبراير/شباط 2019

"ملخص الرئيس"
ا ع د املؤمت الدويل األول عن س ا ا ا ا ا مة األغذية املشا ا ا ا ااج ب منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصا ا ا ا ااحة العاملية
وا اااد األ ي (املؤمت ال اادويل) يف شديس شب اااب اااا إثيوبيا اااا يوم  11و 11رباي /شا ا ا ا ا ا ايا ااا  1112مبش ا ا ا ا ا ا ا ااار ااة ش
من  011مشا ا ا ا ا ا ااار ا لون ش من  111من ا كوماات وعادد من املنظماات ا كومياة الادولياة واإل ليمياة بااإلضا ا ا ا ا ا ااا ة
إج اجملالم املدين وال طاص ا ا .
وذ ّ املش ااار ون باجلهود الس اااب ة واجلارية  1من ية ا كومات وشص ااحا املص االحة اآلي ين؛ وس االطوا ال ااوء
على الدور األس ا ا اااس ا ا ا ا الذ اؤدي س ا ا ا ا مة األغذية من شرة ين ش داف الالنمية املس ا ا ا االدامة لعاق  1111ويف طليعالها
األ داف  1و 1و8؛ وش وا بأ ّن األم اض املن ولة عن ط ين األغذية اؤد إج إصابة  611مليون سمة باألم اض واالسيا
بو يات ميك ايلغ  211 111حالة و ا سا اانوياا  2و و ما يالحتلى على شا ااكة يسا اااا يف اإل الارية ايلغ  20مليار دو ر
شم يك يف الس ا اانة يف اليلدان املنخف ا ااة واملالوس ا ااطة الدية دون سا ا اوا ا .3وشش ا ااار ذلك املش ا ااار ون إج الالغي ات اجلارية
على صا ا ا ااعيد املناا ويف النظ العاملية إل الاو األغذية وإمدادا ا 4ا  5وإج ض ا ا ا ا ور متك املس ا ا ا االهلك من ي ل س ا ا ا ا
املعلومات والال يف بشأن الصحة والالغذية با سالناد إج ال اان.

03-33

 1ارات مؤمت منظمااة األغااذيااة والزراعااة ر  7102/3و 7102/4و 7102/9و 7103/3و92/7؛ و ارات ةعيااة الص ا ا ا ا احااة العااامليااة و ص
وو ص  01-33وو ص  3-13؛ وإع ن روما بشا ااأن الالغذية وإطار العمة ذ الصا االة اللذين اعالمد ا املؤمت الدويل ال اين املعىن بالالغذية املش ااج
ب منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ا ا ا ااحة العاملية يف عاق  7104باإلض ا ا ا ااا ة إج ار اجلمعية العامة ر  739/21الذ شعلن عن إ ش ا ا اااء ع د األم
املالحاد للعماة من شراة الالغاذياة () 7173-7101؛ وإع ن روماا الاذ اعالماده مؤمت ال ماة العاامل األول ل غاذياة يف عااق 0991؛ و ار اجلمعياة العاامة
ل م املالحد ر  0/21الذ ش ّ ش داف الالنمية املسالدامة الشاملة واليعيد املدى.
 2ا دي ات منظمة الصحة العاملية بشأن العاء العامل ل م اض املن ولة عن ط ين األغذيةا منظمة الصحة العامليةا 7103
 3مطيوص  The Safe Food Imperative: Accelerating Progress in Low- and Middle-Income Countriesالينك الدويلا .7102
 4منظمة األغذية والزراعة .7101 .حالة األغذية والزراعة :اغ ّ املناا والزراعة واألمن الغذاا  .روماا منظمة األغذية والزراعة.
 5منظمة األغذية والزراعة والصا ا ا ا ااندوق الدويل للالنمية الزراعية ومنظمة األم املالحد للطفولة وب امم األغذية العامل ومنظمة الصا ا ا ااحة العاملية.7102 .
حالة األمن الغذاا والالغذية يف العامل لعاق .7102
بناء ال در على الصمود من شرة األمن الغذاا والالغذية .روماا منظمة األغذية والزراعة
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وشدد املشار ون على ةلة شمور من بينها ش ية:
لعاق 1111

 -1إدراو س ا ا مة األغذية ضا اامن السا ااياسا ااات الوطنية واإل ليمية وسا اايلة لالح ين يطة الالنمية املس ا االدامة
من ي ل ورود الالزاق سا ااياس ا ا حازق وإر اءات مالس ا ا ة عرب طاعات مالعدد لالشا ااحتي األحا الغذااية الصا ااحيّة
املنوعة؛
اآلمنة و ّ
 -1اعزيز مشار ة اليلدان ا ة يف عمة يئة الدسالور الغذاا يف مال وض املواصفات وايس انفيذ الك املواصفات؛

 -1اوطيد شواص ا ا ا الالعاون يف ما ب ال طاعات واطيين السم لصا ا ااحة واحد ل مالعدد ال طاعات ملوارهة الالحديات
املالصلة باسالدامة ظ إ الاو األغذية وضمان اوا شغذية مأمو ة و ا ية ومغذية وال در على ا صول عليها؛
 -2مكا حة م اومة م ااادات امليك وبات واحالوااها يف س ا س ااة ال يمة من ي ل ا حجاز يف اس االخداق م ااادات
امليك وبات يف اإل الاو ا يواين والنيايت؛
 -0إدراو س مة األغذية ضمن ا طا وا لالزامات الوطنية للالكيف م اغ املناا والالخفيف من اأث اا ؛
 -6زياد ا سا اال مارات يف ظ ال ابة الوطنية على األغذية واعزيز النالهم ال اامة على املخاط وم اعا بناء ال درات
إلدار حا ت الطوارئ املالصلة بس مة األغذية من شرة ضمان س مة اإلمدادات الغذااية يف األسواق النظامية
وغ النظامية م إي ء عناية ياصة للفئات السكا ية ال عيفة؛
 -7ضا ا ا ا ا اامان ا مال ال مليادئ اإلدار امل امة لس ا ا ا ا ا ا مة األغذية يف طاص األغذية م إي ء عناية ياصا ا ا ا ا ااة للعامل
على طاق صااغ وا ساالفاد من اساال مارات ال طاص ا ا من شرة بناء سا سااة مأمو ة و ادر على الصاامود
لإلمدادات الغذااية والعلفية؛
 -8اعزيز الشا ا ا ة ب ال طاع العاق وا ا واألوس ااا األ اداية/اليح يةا مبا يش اامة الالعاون ب بلدان اجلنو ا
باعاليار ذلك شماا شساسياا لالشحتي ا بالكار وسيلة لالحس س مة النظ الغذااية و در ا على الصمود؛
 -2اختاذ ما يلزق من إر اءات للح على اسا ا ا ا ا ا االفااد اليلادان ا ة من الالطورات يف مال العلوق والالكنولورياات
الغذااية اليف اوّ شدوات رديد لال يي املخاط على س مة األغذية وإدار ا؛
 -11متك املسالهلك واجملالم املدين من املشار ة يف املنا شات ا اصة بس مة األغذية واملسا ة يها ومن اشحتي
ملكية ال ارات املالخذ ومن اعالماد إر اءات اعاو ية واعزيز ث ة العموق يف النظ الغذااية واوري املمارس ا ا ا ا ا ااات
احملسنة يف مال س مة األغذية والنظ الغذااية املسالدامة والسياسات ذات الصلة؛
ّ
 -11اوعية العموق واش ااحتي الال يف والالدريا يف مال سا ا مة األغذية لدى اجملالمعات احمللية ويف املدار واش ااحتي
ا وار واوري اإلر اءات املالخذ لالعزيز س مة األغذية وا سالعا ة بيوق األغذية العامل ليكون مب ابة اذ عامل
با ارة إج ا فاظ على مسالوى ٍ
عال من الوع لدى ال ش العاق؛
-11

س ا ا ا اعد ال اان املالاحة ختاذ ال ارات ا اص ا ا ااة بس ا ا ا مة األغذية من ي ل بذل رهود منهحتية ل ص ا ا ااد
املخاااط املن ولااة عن ط ين األغااذيااة وم ا يااة ااذا النوص من األم اض وا اادي عاااء األم اض املن ولااة عن ط ين
األغذية على الصحة العامة وا الصاد وعلى س منهحتيات ا دي املخاط على س مة األغذية؛

 -11املسا ة يف ا ربات واملعارف واملعلومات العاملية املالكاملة بشأن الييا ات واشاط ا يف ما يالعلن باملسااة ال اامة
واملسالحتد على صعيد س مة األغذية ل سجشاد هبا عند وض السياسات واأل ظمة والربامم الطموحة.

اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﺛﺎﻧﻲ

بيان مشترك صادر عن منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية
المنتدى الدولي المعني بسالمة األغذية والتجارة
( 23و 24نيسان /أبريل  ،2019جنيف ،سويسرا)
-1

تؤثر األمراض المنقولة بواسطة األغذية تأثثي ار ببيأ ار ى أل ال ألة ال موميأة واألمأ الذأذا و واتنتيةيأة وم أالت الفقأر،
وتُوِقع سنويي  600م يو شخص فو براثنهي وتل ال أرواح  420 000شخص آخر ،ممي يسأفر ىأ فقأالا  33م يأو
أألية .وت لأ هأأذ األمأراض أشأأال أضأرارهي بيلب أأالا المنخفضأأة
سأأنة مأ سأأنوا ال مأأر فأأو عأأأ التمتأأع بثنمأأيط ىأأي
الأأالخأ وت أأا المتوسأأطة الأأالخأ وتببأأالهي تبأأيليت تقأأالر سأأنويي بنلأأو  110م يأأي ار الوتر أمريبأأو تتخأأذ شأأبأ خسأأي ر فأأو
اتنتيةية وأخرى فو مةيأ التةيرة وتبيليت ىالج اتىتالت النيةمة ى استهالا أط مة غير مثمونة.
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وفيمأ أأي ي أ أأو ف يليتأ أأي أ ُِقيمتأ أأي تل أ أ ش أ أ ير "مسأ أأتقبأ سأ أأالمة األغذيأ أأة  -تلويأ أأأ الم أ أأيرت ءلأ أأل ءة أ أ ار ا تنفأ أأع النأ أأي
واتقت أأيالا والبي أأة" :المأأؤتمر الأأالولو األوأ الم نأأو بسأأالمة األغذيأأة المشأأترا بأأي منعمأأة األغذيأأة وال ارىأأة (الفأأيو
ومنعمأأة ال أألة ال يلميأأة (المنعمأأة واتتلأأيال األفريقأأو الأأذع ُىقأأال بأأثالي أبيبأأي ،ءثيوبيأأي ،يأأومو  12و 13شأأبيطف فب اريأأر
2019؛ والمنت أأالى ال أأالولو الم ن أأو بس أأالمة األغذي أأة والتة أأيرة ال أأذع ُىق أأال ف أأو منعم أأة التة أأيرة ال يلمي أأة البي ن أأة بةني أأت،
سويس أرا ،يأأومو  23و 24نيسأأي ف أبريأأأ  ،2019وذلأأا بأأالىم م أ منعمأأة الفأأيو والمنعمأأة .وأبأأر الف يليتأأي ةسأأيمة
التلأأاليي واتة أ ار ا المقتأأرح اتخيذهأأي بيتسأأتفيالة مأ الم أأيرت لم يلةأأة المشأأيبأ المت قأأة بسأأالمة األغذيأأة ،بمأأي أبأأالا
أتثمير فأأو ءقيمأأة نعأأم ف يلأأة م نيأأة بسأأالمة األغذيأأة م أ أةأأأ ب أأو
الأأالور الليسأأم الأأذع يمب أ أ يؤاليأأت توعيأأت اتسأ ا
األهأأالات المنش أوالة م أ تلقي أ سأأالمة األغذيأأة ،بمأأي فيهأأي الموع أت م أ ت أأا اتسأأتثمي ار ف أو ميأأيالي بأأأ م أ تولي أأال
البنل التلتية .ومأع أ ءقيمأة الأنعم الف يلأة الم نيأة بسأالمة األغذيأة
الم يرت وتوفير الموارال البشرية واقيمة المؤسسي و ُ
تنطأأوع ى أأل تببأأال تبأأيليت ،فأأم المنأأيفع المةنيأأة منهأأي والوفأأو ار اتقت أأيالية الملققأأة فيمأأي يخأأص اتنفأأي فأأو مةأأيأ
ال لة ال مومية تفو تبيليت ءقيمة ت ا النعم.
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وقأأال توسأأع نطأأي أنشأأطة التةأأيرة ال يلميأأة فأأو المنتةأأي الذذا يأأة ليتضأأيىت ءلأأل أبثأأر م أ ثالثأأة أمثيلأأت خأأالأ ال قأأالي
األخيري وارتفع ءلل مي مقأالار  1.5تري يأو الوتر أمريبأو فأو ىأيم  .2017وتشأيرا بأمطراال الب أالا النيميأة فأو أنشأطة
التةيرة ال يلمية بيألغذية ،سوا بو أفهي مأ الةهأي الم أالرة لهأي أم ت أا المسأتورالة لهأي ،وت يأال فأو الوقأ نفسأت ت قيأال
سالسأأأ القيمأأة ال راىيأأة ى أأل ال أ يال ال أأيلمو ،وبيت أ المنتةأأي الذذا يأأة تُأ ر بب أأالا مخت فأأة وتُةه أ وتُسأأته ا فيهأأي
المتيلأأة ل مسأأته بي بمأأي وتنوىأأي بةميأأع أنلأأي
بثغ أأأل األليأأي  .ومأأع أ هأأذ اتتةيهأأي أسأأهم فأأو يأأيالة األغذيأأة ُ
ال أيلم ،فقأال أثأأير أيضأي شأواغأ بشأأث مأالى سأأالمة األغذيأة المتالاولأة ،ومأ لأ المسأته بي أ يتوق أوا أ تبأو ت أأا
األغذية مثمونأة ،سأوا بينأ منتةأة مل يأي أم مسأتورالة .و اال فأو هأذا السأيي أبثأر مأ أع وقأ مضأل أهميأة وضأع
م أييير الوليأأة بشأأث سأأالمة األغذيأأة مأ أةأأأ تطبيقهأأي ى أل المسأأتويي المل يأأة وفأأو ءطأأير اتضأأطال بثنشأأطة التةأأيرة
الالولية.
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وا سأأالمة األغذيأأة والتةأأيرة بهأأي ىأأيمال أسيسأأيي ت مأأي لتلقيأ خطأأة التنميأأة المسأأتالامة ل أأيم  .2030ويأ وال ءطأأير
الم ييير الالولية الم نية بيألغذية ةنبي ءلل ةنأل مأع قواىأال التةأيرة التأو أرسأتهي منعمأة الفأيو والمنعمأة ومنعمأة التةأيرة
ال يلمية الالوأ األىضي بيلالىم الال م فيمي تبذلت م ةهوال رامية ءلأل تلقيأ أهأالات التنميأة المسأتالامة ،أت وهأو هأالت
التنميأة المسأأتالامة  1بشأث القضأأي ى أل الفقأأر بةميأع أشأأبيلت فأو بأأأ مبأي ؛ هأأالت التنميأة المسأأتالامة  2بشأث القضأأي
ى ل الةو وتوفير األم الذذا و والتذذية الملسنة وت ي ال راىة المستالامة؛ هالت التنمية المستالامة  3بشث ضمي
أألية وبيلرفيهي أأة ف أأو ةمي أأع األىم أأير؛ ه أأالت التنمي أأة المس أأتالامة  8بش أأث ت يأ أ النم أأو
تمت أأع الةمي أأع بثنم أأيط ى أأي
اتقت يالع المطرال والشأيمأ ل ةميأع والمسأتالام ،وال ميلأة البيم أة والمنتةأة ،وتأوفير ال مأأ الال أ ل ةميأع؛ هأالت التنميأة
المسأأتالامة  12بشأأث ضأأمي وةأأوال أنمأأيط اسأأتهالا وانتأأيج مسأأتالامة؛ هأأالت التنميأأة المسأأتالامة  17بشأأث ت يأ وسأأي أ
التنفيذ وتنشيط الشرابة ال يلمية م أةأ تلقي التنمية المستالامة.

وفيما يلي المسائل التي أكدد عليادا تحديددا المشداركون فدي المنتددى الددولي المعندي بسدالمة األغذيدة والتجدارة

الذي عقد في منظمة التجارة العالمية بدعم من منظمة الفاو والمنظمة:
-5

الملر بيستمرار فو مةيلو ال وم والتبنولوةيي فر أي ويطأرح تلأاليي فيمأي يت أ بسأالمة األغذيأة والتةأيرة
يتيح التقالم ُ
ى ل لأال سأوا  .وتفسأح ءمبينأي التبنولوةيأي ،بمأي فيهأي اسأتخالام "البيينأي الضأخمة" فأو التةأيرة ،المةأيأ أمأيم اتسأتفيالة
م أ أالوا وط ار أ أفضأأأ ل بشأأت ى أ المخأأيطر المليقأأة بسأأالمة األغذيأأة والتلقي أ فيهأأي ور أأالهي وتر أأالهي لذأأرض
تقييمهأأي ،فهأأو تسأأهأ ل أأوأ المسأأته ا ى أأل األغذيأأة الةاليأأالة المنتةأأة بيسأأتخالام أنأوا مخت فأأة مأ النبيتأأي والسأأالت
الليوانية وم خالأ اتبي ُسبأ أبفث فو تةهي هي ،وتمب النعم الذذا ية م اتسأتةيبة لتذيأر المنأيو والتلأاليي البي يأة،
وتسأأر أيضأأي وتيأرة اتخأأيذ اتةأ ار ا التةيريأأة وتسأأهأ الم أأيمال  .وتتأأيح التبنولوةيأأي الرقميأأة فر أأي لتلسأأي الشأأفيفية
وامبينيأأة تتبأأع سالسأأأ اتمأأالاال بيألغذيأأة ،ويمبنهأأي بيلتأأيلو اتسأأهيم فأأو تلسأأي سأأالمة األغذيأأة وتسأأهيأ أنشأأطة التةأأيرة
بمثمونيأأة ،ولبأ أ ثم أأة شأ أواغأ بش أأث خ و أأية البيين أأي وم أأالى توافقه أأي م أأع األُط أأر التنعيمي أأة القي م أأة وأوة أأت التف أأيو
المتنيميأ أة ف أأو مة أأيأ ءتيل أأة ت أأا التبنولوةي أأي  .وسأ أي م لتبالي أأال ه أأذ الشأ أواغأ وس أأال الفة أأوا التبنولوةي أأة ي أأيالة ال أأوىو
وتوعيت استثمي ار ببيرة فو القطيىي ال يم والخيص وبذأ ةهوال رامية ءلل تنمية القال ار .

-6

ء أنشطة التةيرة ال يلمية أخذة فو التطور بسرىة ،وا اتفيقي منعمة التةأيرة ال يلميأة بشأث تطبيأ التأالابير ال ألية
وتأأالابير ال أألة النبيتيأأة وبشأأث الل أواة التقنيأأة الم وقأأة ل تةأأيرة وبشأأث تسأأهيأ التةأأيرة هأأو اتفيقأأي تسأأهم فأأو تلقي أ
التنمية اتقت يالية ى طري ء الة اللواة غيأر الضأرورية التأو ت تأرض سأبيأ اتضأطال بثنشأطة التةأيرة بيألغذيأة.
وتبفأ التالابير المتخذة بشث سالمة األغذية ى ل أسي المبيالئ ال مية وم ييير الالستور الذذا و توفير لميية ألية
مثيليأأة وتسأأهأ اتضأأطال بثنشأأطة التةأأيرة بمثمونيأأة .وتشأأير التقأأالي ار ءلأأل أ الوفأأو ار الملققأأة بنسأأبة  1بيلمي أأة فأأو
تبيليت الم يمال التةيرية تؤالع ءلل تلقي فوا أال تةيريأة قأالرهي  43م يأير الوتر أمريبأو ى أل ال أ يال ال أيلمو ،وهأو
فوا ال ببيرة بوةت خيص فو مةيأ تةيرة المنتةي القيب ة ل ت ت ،بمي فيهي األغذيأة الطي ةأة .ويمبأ اسأتخالام أالوا مأ
قبيأ أالاة ء الار الشهيالا اتلبترونية لتلقي قأالر أببأر مأ البفأي ة فأو طريقأة نقأأ البضأي ع ىبأر اللأالوال – مأ الو
المسأأي بف يليأأة الض أوابط المت قأأة بسأأالمة األغذيأأة  -فأأو لأأي تفأأتح التطأأو ار الطير أأة ى أأل مةأأيت مثأأأ التةأأيرة
اتلبترونية أفيقي ةاليالة أميم اتضطال بثنشطة التةيرة.

-7

ي أ م فأأو عأأأ اسأأتمرار تطأأور الم أأيرت ال ميأأة والتبنولوةيأأي وأنشأأطة التةأأيرة بيألغذيأأة اتضأأطال بت أريت الشأأؤو
بف يلية م أةأأ اتسأتةيبة لهأذ التذييأ ار بمأي ينبذأو .وي أ م موا أ ة تبييأت ال أوا ح المت قأة بسأالمة األغذيأة مأع هأذ
اللقي الةاليالة ومع التييةي المسته ا المتذيرة وتفضيالتت وت وراتت ،ى مي بث هي ة الالستور الذذا و المشتربة بأي
منعمأأة الفأأيو والمنعمأأة هأأو الهي أأة المرة يأأة الالوليأأة الوليأأالة واألهأأم الم نيأأة بيلم أأييير المت قأأة بسأأالمة األغذيأأة التأأو
يسترشال بهي األىضي فو لميية لة المسته بي وت ي اتبي مميرسي من فة فأو مةأيأ التةأيرة بيألغذيأة .وتت ايأال
أهميأأة الأأالور الأأذع تؤاليأأت هأأذ الهي أأة أبثأأر م أ أع وق أ مضأأل وبأأذلا أهميأأة األىمأأيأ التأأو تنة هأأي فأأو عأأأ التطأأور
المستمر الطيرئ ى ل النعم الذذا ية والمميرسي التةيرية المتب ة فو هذا المضمير.
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ي م تنسي ال مأ واقيمة الشرابي ى ل المستويي الوطنو واتق يمأو والمسأتوى الأالولو لبنأي القأال ار الال مأة لالسأتفيالة
م أ الف أأرص النيش أ ة ىأ أ التق أأالم الملأأر ف أأو الميأأالاني ال م أأو والتبنول أأوةو والت أأالع ل تل أأاليي التأأو يوة أأالهي ه أأذا
المي أأالاني  .ويت أأي أ ي أأؤالع القطيىأ أي ال أأيم والخ أأيص والةه أأي المش أأذ ة الت أأو تمث أأأ ةمي أأع أنل أأي الس سأ أ ة الذذا ي أأة
ومنعمي المةتمع المالنو والمؤسسي األبياليمية ومؤسسي البلوث الو ار فو هأذا ال أالال ،أل مأ المت أذر اتسأتذني
ىنهأأي فأأو ءقيمأأة نعأأم س أ يمة وف يلأأة وموثوقأأة تالارة شأأؤو سأأالمة األغذيأأة .وم أ الضأأرورع تهي أأة بي أأة مواتيأأة ل مأأأ
أر ءل أأل الوره أأي اله أأيم ف أأو تلفيأ أ اتس أأتثمي ار الخي أأة وت يأ أ
الشأ أرابي المش أأتربة ب أأي القط أأيىي ال أأيم والخ أأيص نع أ ا
اتستفيالة م الموارال ال يمة بم يال م الف يلية.
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ينبذأو أ توا أأ منعمأة الفأأيو والمنعمأة ومنعمأة التةأأيرة ال يلميأة أىميلهأي المنسأأقة ةنبأي ءلأل ةنأأأل مأع مةموىأة البنأأا
الأأالولو والمنعمأأة ال يلميأأة ل أألة اللي أوا فأأو مرف أ الم أأييير وتنميأأة التةأأيرة .وتأأالىم هأأذ الش أرابة ال يلميأأة اللبومأأي
والمأ ارىي والةهأأي الم نيأأة بتةهيأ األغذيأأة والتةأأير بيلب أأالا النيميأأة فأأو اسأأتيفي هي ل تأأالابير ال أألية وتأأالابير ال أألة
ال لة ال مومية.
النبيتية ،وتسهأ بيلتيلو اتضطال بثنشطة التةيرة بمثمونية وت

2

وان منظمددة الفدداو والمنظمددة ومنظمددة التجددارة العالميددة ملتزمددة بصددون الددزدم العددالمي الددذي ولدت د الفعاليتددان
المقامتان بشأن مستقبل سالمة األغذية والمعقودتان في أديس أبابا وجنيف ،وبدعم أعضائاا في هذا الصدد.
وعلي  ،فإننا نتعاد تحديدا بالقيام بما يلي:

•

أ نوا أ ،بمي يتميشل مع الوتيي المسنالة ءلينأي بأأ فيمأي يخ أت ،تأوفير منتأاليي ملييأالة مت أالالة األطأرات تةأ ار
اللأ أوار وتمب أأي األىض أأي مأ أ تب أأيالأ الم أأيرت والخبأ أ ار فيم أأي يت أأأ بيس أأتخالام التبنولوةيأ أي الةالي أأالة والخي أأي ار
التنعيمية .وأ ن بو ءلل ب و غرض مؤالا ت ي تبوي األىضأي لفهأم أفضأأ فيمأي بيأنهم ىأ الموضأو واتسأهيم
فأأو اللأأال مأ أوةأأت التفأأيو التأأو ت أأو قأأالرتهم ى أأل اتسأأتفيالة مأ هأأذ التبنولوةيأأي  ،بمأأي يمهأأال السأأبيأ ءلأأل تلقيأ
التقيرأل والتنسي فو المةيأ التنعيمو.

•

أ نأأالىو ءلأأل يأأيالة الأأالىم الأأال م لتنميأأة القأأال ار تمبينأأي لف أأي
الملر فو الميالا التبنولوةو.

السأأبي الملرومأأة والضأ يفة مأ اتسأأتفيالة مأ التقأأالم

•

أ نشأالال ى أل أهميأة تنميأة القأال ار لتمبأي ةميأع األىضأأي مأ اتسأتفيالة مأ التةأيرة الالوليأة وتوثيأ ىأرى الت أأيو
بي هي ي الةميرا والوبيت الوطنية الم نية بيتخيذ التالابير ال ألية وتأالابير ال ألة النبيتيأة ،سأوا الاخأأ اللأالوال
أم ىبرهي ،وذلا لضمي تطبي ضوابط ف يلة وبفو ة وتسهيأ التةيرة المثمونة بيألغذية فو نهيية المطيت.

•

أ نؤبأأال ى أأل أهميأأة موا مأأة المتط بأأي الوطنيأأة المت قأأة بسأأالمة األغذيأأة مأأع م أأييير هي أأة الالسأأتور الذأأذا و ،وأ
نأأالىو ةميأأع األىضأأي ءلأأل موا أ ة المشأأيربة فأأو أىمأأيأ هأأذ الهي أأة أأوني ألهميأأة ت أأا الم أأييير وتلأأاليثهي ى أأل
الالوام.

•

أ نوا أ الت امني بالىم هي ة الالستور الذذا و فو ىم هي الذع تنة فيمي يخص وضأع الم أييير بيمأي يتسأنل لهأي أ
توا أأأ أالا الورهأأي الليسأأم فأأو لمييأأة ال أألة ال موميأأة وتيسأأير اتضأأطال بثنشأأطة التةأأيرة ى أأل نلأأو من أأت،
وتواعأل ى ل و أهمية الورهي هذا ى طري اتستةيبة بمي ينبذو لمي يط أر مأ تذيأ ار ى أل مةأيلو التبنولوةيأي
والتةيرة.

•

ءننأأي م ت مأأو بت يأ قأأالرة الب أأالا النيميأأة ى أأل المشأأيربة بف يليأأة فأأو أىمأيأ هي أأة الالسأأتور الذأأذا و ،وم ولأأو ى أأل
األىضأأي والمأأينلي لبأأو يوا أ وا الىمهأأم ل ةه أوال التأأو يبأأذلهي لسأأيأل أمينأأة الالسأأتور الذأأذا و المشأأترا بأأي منعمأأة
الفيو والمنعمة.

•

أ نؤبال م ةاليال الت امني بث نستمر ،بفضأ األنشطة التو نضط ع بهي فأو مةأيأ تنميأة القأال ار  ،فأو ت ويأال الب أالا
النيمي أأة بيل أأالىم ال أأال م تقيم أأة نع أأم قوي أأة لمراقب أأة س أأالمة األغذي أأة واتخ أأيذ ت أأالابير تس أأهأ التة أأيرة المثمون أأة بيألغذي أأة
والمشأأيربة ف أأو تطبيأأ اتطأأير المش أأترا ب أأي منعمأأة الفأأيو والمنعمأأة ومنعم أأة التة أأيرة ال يلميأأة والم ن أأو بيلم أأييير
المت قة بسالمة األغذية والقواىال التةيرية.

•

أ نشالال ى ل أهمية المج سالمة األغذية فو برامج ىمأ ال لة ال موميأة واألمأ الذأذا و والبي أة والتةأيرة والتنميأة،
والىم النهوج التو تتب هي قطيىي مت الالة فو ءطأير تطبيقهأي لأنهج "ال ألة الوالأالة" ،األمأر الأذع ينطأوع ى أل ءقيمأة
مي ي م م شببي والمج ةوانأل الموضو اتةتميىيأة واتقت أيالية والبي يأة فأو الةهأوال الوطنيأة المبذولأة فأو مةأيأ
تلقي سالمة األغذية بو ت ذلا وسي ة لتلقي أغراض ال لة ال مومية والتنمية اتقت يالية.

•

أ نوا أأأ الت امن أأي بيتس أأتمرار ف أأو ءنة أأي أىميلن أأي المش أأتربة بن أأي ى أأل الوتي أأي المس أأنالة ءلين أأي ب أأأ فيم أأي يخ أأت
والسييسي الم موأ بهي ،بوسي أ منهي اتست ينة بمن ة شرابة مرف الم ييير وتنمية التةيرة وموا ة اتسأتفيالة مأ
أوةأأت الت أ ر القي مأأة بأأي منعميتنأأي والوبأأيت األخأأرى ال يم أأة فأأو مةأأيأ سأأالمة األغذيأأة والتةأأيرة ى أأل نلأأو ي أوال
بيلفي الة ى ل أىضي ني.
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