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 .اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
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 االحتفال بيوم عالمي لسالمة األغذية
 (مشروع قرار)

 
 موجز

 
الضـــوء على أمهية ضـــمان ســـالمة األغذية، خالل الدورة الســـبعني جلمعية الصـــحة  حكومة مجهورية كوســـتاريكا ســـلطت

 املشـــرتكة الدســـتور الغذائي )، باإلشـــارة إىل قرار صـــادر عن هيئة2017مايو/أيار 31-22عقدت يف جنيف (انالعاملية اليت 
) يدعو إىل اقرتاح 2016التاســـــــــــــعة والثالثني (يوليو/متوز هتا دور يف بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــــــحة العاملية 

 غذية، الضوء على أمهية ضمان سالمة األغذية.يوم عاملي لسالمة األ ختصيص
 
ة والزراعة ومنظمة بني منظمة األغذييئة الدســـتور الغذائي املشـــرتكة هلالدورة التاســـعة والثالثني  تقرير مقتطف من 

 2016يوليو/متوز  1 –يونيو/حزيران  27نظمة األغذية والزراعة، روما، املقر الرئيسي مل، الصحة العاملية
 

 ناقشت اهليئة اقرتاحني مقدمني من كوستاريكا يهدفان إىل الرتويج لعمل الدستور الغذائي ومها: -259
 
 [...]غذية" ُحيتفل به بصورة متكررة؛ ختصيص "يوم عاملي لسالمة األ •
 

رئيسـة  هرّحبت اهليئة وأبدت تأييدها القرتاح ختصـيص يوم عاملي لسـالمة األغذية بصـورة دائمة على حنو ما اقرتحت -263
كوستاريكا يف الدورة احلالية.   واقرتحته جمدداً  2015، يف ديسمرب/كانون األول Awilo Ochieng Pernetاهليئة، السيدة 

وأشـــــارت اهليئة إىل أّن ختصـــــيص يوم عاملي من هذا القبيل من شـــــأنه أن يقتضـــــي اقرتاح أعضـــــاء الدســـــتور الغذائي لقرار 
العاملية، فضالً عن قرار يُتخذ على مستوى املقر الرئيسي لألمم املتحدة ضمن إطار يتخذه مؤمتر املنظمة ومجعية الصحة 

 زمين يقّدر حبدود ثالث سنوات.
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 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
 
قد يرغب املؤمتر يف املوافقة على مشـــــــروع القرار الوارد يف امللحق والطلب من املدير العام إحالته إىل األمني العام  

يونيو/حزيران من كل ســــــــــــــنة اليوم  7لألمم املتحدة لكي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا املقبلة، يف إعالن 
 العاملي لسالمة األغذية.

 أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن توجيه
  Tom Heilandtالسيد 

 حة العامليةاملشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص أمني هيئة الدستور الغذائي
 54384 06570 39+ :اهلاتف
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 الملحق
 2017القرار ../

 االحتفال باليوم العالمي لسالمة األغذية

 إن المؤتمر،
 

ة عاملية، فيه سلسلة اإلمدادات الغذائي تإىل أنه ال يوجد أمن غذائي بدون سالمة أغذية وإىل أنه يف عامل أصبح إذ يشير
 فإن أي حادث مرتبط بسالمة األغذية له آثار سلبية عاملية على الصحة العامة والتجارة واالقتصاد؛

 
 إىل أن حتسني سالمة األغذية يسهم بصورة إجيابية يف التجارة والعمالة والتخفيف من وطأة الفقر؛ وإذ يشير

 
لصــحة املشــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ا الدســتور الغذائيالدور الريادي الذي تضــطلع به هيئة  وإذ يســتذكر

دور ســتهلكني وضــمان ممارســات عادلة يف جتارة األغذية والالعاملية يف جمال وضــع مواصــفات غذائية دولية حلماية صــحة امل
الريادي الذي تؤديه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف توفري أنشطة بناء القدرات للبلدان من أجل تطبيق 

 نظم سالمة األغذية؛
 

) الذي 2014  بالتغذية (نوفمرب/تشـــــرين الثاينإعالن روما عن التغذية الصـــــادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعىن وإذ يســــتذكر
إدخال حتســينات على النظم الغذائية والتغذية يتطلب أطرا تشــريعية بشــأن ســالمة األغذية وجودهتا، أن أعاد التأكيد على 

 ذائيلدســتور الغا مبا يف ذلك االســتخدام الصــحيح للمواد الكيميائية الزراعية، عن طريق تشــجيع املشــاركة يف أنشــطة هيئة
 دولية خاصـــــة بســـــالمة األغذية مواصـــــفاتمن أجل وضـــــع املشـــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة العاملية 

 وجودهتا؛
 

تقرير منظمة الصــــــــــحة العاملية عن تقديرات العبء العاملي لألمراض املنقولة باألغذية الذي أعده  وإذ يأخذ بعين االعتبار
أن العـــبء العـــاملي  ، والـــذي خلص إىل2015-2007الفريق املرجعي املعين بوبـــائيـــات عـــبء األمراض املنقولـــة بـــاألغـــذيـــة 

لألمراض املنقولة باألغذية هائل، ويؤثر على األفراد من مجيع األعمار، ال ســـيما األطفال دون ســـن اخلامســـة واألشـــخاص 
 املنخفضة الدخل؛العامل الذين يعيشون يف مناطق 

 
فنية يف النظم ات الإىل ضـــرورة أن تكون البلدان نشـــطة وأن تظل يقظة وأن تقوم بشـــكل منتظم بتحديث القدر  وإذ يشــير

الوطنية ملراقبة ســــــــــالمة األغذية، إضــــــــــافة إىل أن تبقى على علم مبا حيدث، وأن حتدد التحديات اجلديدة اليت ســــــــــتؤثر يف 
ســــــــالمة األغذية، مبا يف ذلك التقدم التكنولوجي يف جمايل التحليل والكشــــــــف، وأثر الغش يف األغذية وانعكاســــــــات تغري 

 املناخ؛
 

لحة إىل االرتقاء مبســــــتوى الوعي على مجيع املســــــتويات وإىل تشــــــجيع وتيســــــري اإلجراءات اليت تكفل املاحلاجة  وإذ يدرك
ســــــالمة األغذية يف العامل، مع األخذ يف احلســــــبان أن "القضــــــاء على اجلوع وضــــــمان حصــــــول اجلميع، وال ســــــيما الفقراء 

ع، على ما يكفيهم من الغذاء املأمو  د األول " يشـــــــــكل املقصـــــــــاملغّذي طوال العامن و والفئات الضـــــــــعيفة، مبن فيهم الرضـــــــــّ
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 2للهدف 
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أن االحتفال بيوم عاملي لسالمة األغذية من قبل اجملتمع الدويل وبدعم من منظمة األغذية والزراعة  وإذ يضع في االعتبار
ومنظمة الصحة العاملية من شأنه أن يسهم إىل حد كبري يف رفع الوعي على مجيع املستويات بأمهية سالمة األغذية وتعزيز 

 مة وتشجيع املمارسات املنصفة يف جتارة األغذية؛اجلهود العاملية واإلجراءات اجلماعية لتحسني الصحة العا
 
ذية من خالل اليوم العاملي لسالمة األغب االحتفاءعلى ضرورة تغطية التكاليف اإلضافية لألنشطة الناشئة عن  يشّددإذ و 

 مسامهات طوعية، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص؛
 

ل املندوبني يف األجهزة الرئاسية املعنية ملنظمة الصحة العاملية من أجأعضاء منظمة األغذية والزراعة إىل التواصل مع يدعو 
 اعتماد قرار يدعم ختصيص يوم عاملي لسالمة األغذية؛

 
، بالتنســــيق لةقرار ذي صــــلاملعين يف منظمة الصــــحة العاملية  اجلهاز الرئاســــيإىل املدير العام أن يقوم، بعد اعتماد ويطلب 

هذا القرار إىل األمني العام لألمم املتحدة بغية جعل اجلمعية العامة لألمم حالة الصــــــــــــــحة العاملية إلمع املدير العام ملنظمة 
 ا لسالمة األغذية.ا عامليً يونيو/حزيران من كل سنة يومً  7 إعالنيف املتحدة تنظر، يف دورهتا القادمة، 

 
 )2017(اعُتمد يف ... 

 


