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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة
 

 املنطقي السرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة لسالمة األغذية املسوغ: 7-2البند 
 

 مالحظات متهيدية
 

إذ تنجم عن األغذية غري املأمونة تكاليف اجتماعية وصـــحية واقتصـــادية  ســـالمة األغذية. دونمن ليس هناك أمن غذائي 
وتقتضــــــــــي التغريات الدينامية يف كل من النظم الغذائية، والتكنولوجيات،  1.ابهظة تعوق حتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة

ع احلضــــري، والعوملة ويف البيئة، إجر  اء حتديثات متوازية لُنهج ســــالمة واجملتمعات، واالقتصــــادات، والنمو الســــكاين، والتوســــّ
منظمة األغذية  2019وشــــــّجعت جلان التنســــــيق اإلقليمية املشــــــرتكة بني املنظمة ومنظمة الصــــــحة العاملية يف عام  األغذية.

ومواصــــلة دعم  2،والزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية على االســــتفادة من الزخم الناشــــئ عن مؤمترين عامليني لســــالمة األغذية
األعضـــــاء يف االرتقاء مبســـــتوى التزاماهتم واســـــتثماراهتم وإجراءاهتم يف جمال ســـــالمة األغذية. وحّث االجتماعان على جتديد 

وبناًء على  الرتكيز على سالمة األغذية ضمن األجهزة الرائسية يف كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
اجلهود يف جمال الســـالمة الغذائية"  تســـريعن القرار املعنون "و مجعية الصـــحة العاملية الثالثة والســـبع طلب األعضـــاء، اعتمدت

) الذي يطلب إىل منظمة الصــــحة العاملية أن حتّدث، ابلتنســــيق مع منظمة األغذية والزراعة وابلتشــــاور مع ٩ق١٤٦(م ت
ية ملنظمة الصــحة العاملية للســالمة الغذائية، من أجل التصــدي األعضــاء واملنظمة العاملية لصــحة احليوان، االســرتاتيجية العامل

للتحد�ت القائمة واملســـــــــــــــتجّدة، من خالل دمج تكنولوجيات جديدة وإدراج اســـــــــــــــرتاتيجيات مبتكرة هبدف تعزيز نظم 
 السالمة الغذائية.

 
مل املنظمة يف جمال ســالمة األغذية ملنظمة األغذية والزراعة إىل مواءمة ع األغذيةوســيؤدي وضــع اســرتاتيجية جديدة لســالمة 

ودجمه يف التغريات التنظيمية القائمة، وســـــيوفّر دعًما أوســـــع للتحّول يف النظم الغذائية، من خالل تعزيز إدماج منظور ســـــالمة 
اتيجية األغذية من الناحية العلمية والتنظيمية وبناء القدرات يف مجيع أعمال املنظمة، فضـــــــــًال عن إجياد أوجه آتزر مع االســـــــــرت 

وســوف تســتخدم االســرتاتيجية اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة يف  اجلديدة ملنظمة الصــحة العاملية يف جمال الســالمة الغذائية.
جمال ســـــــــــــالمة األغذية، �ج "صـــــــــــــحة واحدة" ملعاجلة مســـــــــــــألة ســـــــــــــالمة األغذية يف ســـــــــــــياق تغري املناخ، وتكثيف الزراعة، 

                                                            
عرب عنها يف ورغم أمهية ســـالمة األغذية ابلنســـبة إىل أهداف التنمية املســـتدامة كافة، فإ�ا عامل مســـاهم حاســـم األمهية يف حتقيق التزامات األعضـــاء امل 1

.  وســـتتناول االســـرتاتيجية اجلديدة ابلتفصـــيل أمهية األمن الغذائي ابلتحديد ومســـامهته يف حتقيق 17و 13و 12و 8و 3و 2و 1أهداف التنمية املســـتدامة 
)؛ القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي 1أهداف التنمية املستدامة املشار إليها يف ما يلي: "القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان"(اهلدف 

نة وتعزيز الزراعة املســــتدامة (اهلدف والتغذية ا )؛ "تعزيز النمو 3)؛ "ضــــمان متّتع اجلميع أبمناط عيش صــــحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار" (اهلدف 2حملســــّ
الك وإنتاج )؛ "ضـــــمان أمناط اســـــته8االقتصـــــادي املطرد والشـــــامل للجميع واملســـــتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع" (اهلدف 

)؛ "تعزيز وســـــائل التنفيذ وتنشـــــيط الشـــــراكة العاملية من أجل 13)؛ "اختاذ إجراءات عاجلة للتصـــــدي لتغري املناخ وآاثره" (اهلدف 12مســـــتدامة" (اهلدف 
 ).17التنمية املستدامة" (اهلدف 

ومها املؤمتر الدويل األول لســــــالمة األغذية املشــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية واالحتاد  املؤمترين االثنني األخريينأبرزت نواتج  2
، كيف تقتضـــــــــي التغريات يف النظم الغذائية ضـــــــــرورة إعادة التفكري يف مكانة ســـــــــالمة 2019لســـــــــالمة الغذائية يف عام األفريقي، واملنتدى الدويل املعين اب

 األغذية يف التنمية املستدامة.

https://www.who.int/news-room/events/international-food-safety-conference
https://www.who.int/news-room/events/international-food-safety-conference
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والتكنولوجيــات اجلــديــدة، واالبتكــار، والغش يف جمــال األغــذيــة، ورقمنــة النظم الغــذائيــة، واالقتصــــــــــــــــادات الــدائريــة، ومقــاومــة 
وســتتماشــى االســرتاتيجية مع التطورات اجلديدة يف النظم الغذائية مضــادات امليكروابت، واألمراض احليوانية املنشــأ املســتجّدة. 

وميثــّل  التحــد�ت واألزمــات العــامليــة غري املتوقعــة اليت قــد تؤثر على اإلمــدادات الغــذائيــة.م مــدخالت وحلوًال إلدارة تقــدّ ســــــــــــــو 
 2030لتحفيز العمل وتوفري التوجيهات وتركيز الدعم على تنفيذ خطة عام  إطالق اســرتاتيجية جديدة لســالمة األغذية فرصــةً 

 وترية التحّول يف النظم الغذائية. تسارع سالمة األغذية يف ظلّ ب للمسائل املتعلقةمع إيالء االعتبار 
 

 إن جلنة الزراعة مدعّوة إىل القيام مبا يلي:
 

األخذ علًما ابحلاجة إىل اســــــــرتاتيجية جديدة ملنظمة األغذية والزراعة لســــــــالمة األغذية من أجل مواءمتها مع  •
 أهداف التنمية املستدامة وإبراز التحّول الرئيسي اجلاري يف النظم الغذائية.

من املنظمة وضـــــــــع اســـــــــرتاتيجية جديدة لســـــــــالمة األغذية لتكون مبثابة صـــــــــّك دويل يف جمال التوجيه  الطلبو  •
والســـــياســـــات والدعوة يكون موّجًها إىل صـــــانعي القرارات لتوجيه االســـــتثمارات املالئمة من أجل نظم غذائية 

 وزراعية مستدامة ومأمونة وقادرة على الصمود.

 

 ني املعنيني بسالمة األغذية، شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذيةكبري املوظف،  Markus Lipp السّيد


