
 

 

 اللجنة اإلقليمية
 لشـرق المتوسط

 

 5102 تشرين األول/أكتوبر الثانية والستونالدورة 
  5102األول/أكتوبر  تشرين 8-2 الكويت، ،الكويت مدينة

 اجتماع تقني
 حول

 أبعاد سالمة الغذاء في إقليم شرق المتوسط

 أهداف االجتماع

القطاع الصحي يف قيادة املبادرات املتعددة القطاعات الرامية إىل يهدف االجتماع إىل إلقاء الضوء على دور 
 .حتسني سالمة الغذاء يف اإلقليم واملشاركة فيها

 معلومات أساسية

سالمة الغذاء إحدى أهم قضايا الصحة العمومية، كما أن لضمان سالمة الغذاء يف مجيع مراحل سلسلة إنتاجه  د  تُ ع  
، ترتاوح من األمراض خمتلف من مئيت مرض أكثريرتبط ب املأمونعروف أن الغذاء غري ؛ فمن املبالغةأمهية  واستهالكه

السارية، كالكولريا وغريها من أمراض اإلسهال، إىل األمراض غري السارية، كمختلف أنواع السرطان. وتتجاوز سالمة 
اقتصادي بالغ على األفراد واجملتمعات  الغذاء جمرد محاية صحة اإلنسان؛ إذ ميكن أن يكون لألمراض املنقولة بالغذاء أثر

دوائر و سالمة الغذاء مسؤولية مشرتكة تتحملها خمتلف الوزارات واملنظمات و دواألعمال التجارية والبلدان. ومن هنا تغ
 واملستهلكني.  ومنافذ بيع التجزئة ةالصناع

الصادر بشأن مبادرات  6-36ج ص ع دت مجعية الصحة العاملية على سالمة الغذاء يف القرار ، شد  0202ويف عام 
إىل توفري إطار عمل يتناول القضايا ذات  السالمة الغذائية. ويف إطار استكمال يف جاء يف هذا القرار وسعيا   تعزيز

: اخلطة االسرتاتيجية لسالمة ءمبادرات تعزيز سالمة الغذااألولوية يف جمال سالمة الغذاء، نشرت منظمة الصحة العاملية 
. وتغطي اخلطة مجيع جماالت سالمة الغذاء يف 0202-0206مبا يف ذلك األمراض احليوانية املصدر املنقولة بالغذاء  اءالغذ

مجيع مراحل السلسلة الغذائية، مبا فيها األمراض املنقولة بالغذاء احليوانية املصدر. وهتدف إىل ختفيف عبء األمراض 
األمن الغذائي وضمان التنمية املستدامة يف الدول األعضاء. وتتضمن اخلطة املنقولة بالغذاء، وهو ما يؤدي إىل توطيد 

 :ثالثة اجتاهات اسرتاتيجية عاملية، وهي
توفري القاعدة العلمية الالزمة الختاذ تدابري يف مجيع مراحل السلسلة الغذائية من أجل تقليص املخاطر  .0

 الصحية املرتتبة على األمراض املنقولة بالغذاء؛
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 تعزيز التعاون الدويل والوطين بني خمتلف القطاعات وحتسني أنشطة التواصل والدعوة؛  .0
سالمة الغذاء يف جمال واملساعدة يف استحداث أنظمة وطنية متكاملة قائمة على املخاطر  القيادةتوفري  .6

 وتعزيزها.

منها يواجه حتديات يف  م يف جمال سالمة الغذاء يف بعض بلدان اإلقليم، فما زال كثريورغم إحراز تقد  
د لرتص  ي للمشاكل القائمة أو الناشئة املتعلقة بسالمة الغذاء؛ إذ إن بعض البلدان ليست هبا أنظمة قوية التصد  

ألمراض املنقولة عن طريق الغذاء، وتعوزها القدرة على إجراء تقييمات ملخاطر األمراض ويلزم أن حتس ن ما لديها ا
القدرات األساسية املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية  تنفيذلف القطاعات. وال يزال آليات للتعاون بني خمتمن 

سوى ، لتلك القدرات %022بالتنفيذ الكامل، أي بنسبة بلغ يُ الدولية يف جمال سالمة الغذاء غري مكتمل ومل 
 . %57مخسة بلدان يف اإلقليم، يف حني أن املتوسط اإلقليمي يبلغ 

وهناك حاجة إىل اختاذ جمموعة من التدابري لتحسني أنظمة السالمة الغذائية الوطنية، ومنها مراجعة القوانني 
نسبة كبرية من التشريعات الغذائية  ُوِضعتواللوائح املتعلقة بالغذاء وحتديثها، مىت دعت احلاجة إىل ذلك؛ حيث 

ا يف جمال سالمة ج املتبعة حالي  هُ كثري من املفاهيم والن ُ   ، يف وقت مل يكنما يزيدأربعني سنة أو منذ يف اإلقليم 
 بعد.  تبلورالغذاء قد 

إىل احلاجة إىل تقدمي دعم قوي إىل مجيع اجلهات العاملة يف جمال إنتاج الغذاء وسلسلة االستهالك، فإن  ونظرا  
 واجه سالمة الغذاء يف اإلقليمهو أحد كربى التحديات اليت تاملختلفة شارك فيه القطاعات تج شامل عدم اتباع ن  

بذل تُ  ةد تعاونيو ج االصحة الواحدةا، وهو جه. وميكن تعزيز التعاون املتعدد القطاعات من خالل تطبيق ن  حالي ا
املستوى األمثل لصحة اإلنسان  احلفاظ علىا إىل يف ختصصات خمتلفة على املستوى احمللي والوطين والعاملي سعي  

حيوانية  هامعظميف  اليت تصيب البشر وم هذا الن هج على فهم مفاده أن مسببات األمراضواحليوان والنبات. ويق
يف واحد أو أكثر من احليوانات، وأن مجيع األمراض البشرية  طبيعتها، وهو ما يعين أن هلا مستودعا  باملصدر 

بني األنظمة الزراعية وسالمة االعتماد املتبادل إىل  تنشأ من تلك املستودعات احليوانية. ونظرا   اجلديدة تقريبا  
األمراض احليوانية املنشأ اإلجراءات الوقائية ضد الغذاء، جيب أن تشارك قطاعات اإلنتاج األويل ذات الصلة يف 

 املنقولة بالغذاء. 

ملختربي )احليوانية د ال املعلومات بني خمتلف اجلهات املشاركة، ومنها بيانات الرتص  حاجة إىل تعزيز تبادُ  وهناك
 صد الغذائي.والبشرية( وينبغي إرساء تبادل بيانات الر  

وبدء الربامج  ،املتعاملني مع الغذاءبسالمة الغذاء لدى ملام اإلومن املهم وضع احلد األدىن من اشرتاطات 
المة الغذاءا بني السلطات املعنية بسالمة الغذاء اثقافة س ختلقالتدريبية يف هذا اجملال، ومن املهم كذلك أن 

املشاريع الغذائية واملتعاملني مع الغذاء. ويلزم أن تتوىل البلدان تطوير قدرات املوارد البشرية العاملة يف أصحاب 
أنظمة الرقابة الغذائية من خالل التدريب املنهجي أثناء العمل وعن طريق تقدمي دورات حيصل من جيتازها على 

 اء وغريها من اجملاالت ذات الصلة. درجات علمية يف جمال سالمة الغذ

يف الِفكر املتعلق بسالمة الغذاء؛ حيث انتقل االهتمام من اختبار املنتج النهائي إىل مزيد من  وقد حدث حتوال  
مشاكل تتعلق بسالمة الغذاء ابتداء . ويتطلب هذا التغري يف االهتمام إجراء  حدوثالرتكيز على احليلولة دون 
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ز احلاجة إىل تطوير القدرات الالزمة لتقييم تلك املخاطر يف أنظمة سالمة الغذاء و ما يربِ حتليل للمخاطر، وه
 الوطنية. 

سالمة الغذاء يف اإلقليم من أجل تقييم لتوصيف السمات اخلاصة بت منظمة الصحة العاملية مبادرة وقد أطلق  
ألولوية الالزمة لتقوية أنظمة سالمة القدرات الوطنية يف جمال سالمة الغذاء والوقوف على اإلجراءات ذات ا

إىل: تيسري مهمة وضع إطار إقليمي لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية معرفة هذه السمات الغذاء. ومن املُتوخى أن تؤدي 
عن سالمة الغذاء يف اإلقليم؛ وتعزيز الدعم  إقليميةالعاملية بشأن سالمة الغذاء؛ والتحرك حنو إنشاء قاعدة بيانات 

 لألولويات احملددة. منظمة الصحة العاملية إىل الدول األعضاء وفقا   همالذي تقد  

 المتوقعةالنتائج 

ل بُ ب يف جمال سالمة الغذاء والسُ زيادة الوعي بني الدول األعضاء باحلاجة إىل تعزيز القدرات الوطنية والتأه  
مجيع مراحل السلسلة الغذائية، من  ية إىل ذلك حتت قيادة وزارة الصحة باستخدام نج االصحة الواحدةا يفاملؤد  

د املتكامل، وحتسني القدرة املختربية، وتطبيق مبادئ حتليل املخاطر، وختطيط أنشطة الرقابة خالل تطوير الرتص  
 املخاطر، وحتديث القوانني الغذائية عند الضرورة. مواجهة الغذائية القائمة على 

 


