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  السالمة الغذائية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

إلـى   ضمن مـا طلبتـه       ١٥-٥٣ع ص جطلبت جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسون في قرارها           -١
المديرة العامة زيادة التوكيد على السالمة الغذائية والتعاون مع منظمة األمـم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة                  

وحثت، أيضاً، المديرة العامة على وضع استراتيجية عالمية لترصـد األمـراض            . والمنظمات الدولية األخرى  
وتبعاً لذلك عقدت المنظمة    .  البلدان وفيما بينها   المنقولة باألغذية وجمع المعلومات وتبادلها على نحو فعال داخل        
، وأصدرت في   )٢٠٠١فبراير  / جنيف، شباط (اجتماعاً بشأن التخطيط االستراتيجي في مجال السالمة الغذائية         

 وانطالقاً مـن االسـتراتيجية      ١.، بعد مزيد من المشاورات، االستراتيجية العالمية للسالمة الغذائية        ٢٠٠٢عام  
، الـشبكة الدوليـة     ٢٠٠٥فـي عـام     ) الفاو(ت المنظمة باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة        العالمية أنشأ 

 واقترح المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائـة إدراج موضـوع              .لمسؤولي سالمة األغذية  
قرير لمحة عامة عـن      ويقدم هذا الت   ٢.السالمة الغذائية كبند مستقل في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة         

تناول التقرير  يوال  . السالمة الغذائية في العالم والفرص المتاحة التخاذ إجراءات وأدوات وأساليب تنفيذ الحلول           
  .موضوع األمن الغذائي

  
  لمحة عامة عن الوضع

  
. ميةجم في مجال الصحة العمو    حتمثل السالمة الغذائية واألمراض المنقولة باألغذية مشكلة متنامية ال          -٢

 مليـون   ٢,٢فأمراض اإلسهال المنقولة باألغذية والمياه تتسبب مجتمعة، وفقاً لتقديرات المنظمة، فـي وفـاة               
كما أن عدداً كبيراً من األمراض الـسارية، ومـن بينهـا األمـراض              .  مليون منهم أطفال   ١,٩شخص سنوياً   

 أمراض عديـدة أخـرى مـن بينهـا          الحيوانية المصدر المستجدة، تنتقل عن طريق األغذية وترتبط، أيضاً،        
ولكـن حجـم عـبء      . األمراض السرطانية، بالمواد الكيميائية والممرضات الموجودة في اإلمدادات الغذائية        

ويلزم وضع تقديرات   . المرض المقترن باألغذية غير المأمونة وما يتصل بذلك من تكلفة ليس معروفاً بالكامل            
ومن ثم فالهدف مـن مبـادرة       . ذائية على الصعيدين الوطني والدولي    موثوقة يسترشد بها في إدارة السالمة الغ      

المواد (المنظمة المتعلقة بتقدير العبء العام لألمراض المنقولة باألغذية بالرجوع إلى جميع األسباب الرئيسية              
  . تلك التقديراتتوفيرهو ) الميكروبيولوجية والطفيلية والكيميائية

                                                           
 ثم أنقر على المواضـيع      www.who.intلالطالع على مزيد من تفاصيل االستراتيجيةالعالمية يرجى زيارة الموقع              ١

  .مة الغذائيةالصحية لتصل إلى صفحة السال
  .)النص اإلنكليزي (٣، الفرع ة، المحضر الموجز للجلسة الحادية عشر٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة     ٢
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نقولة باألغذية آثار صحية واقتصادية مدمرة فـي البلـدان المتقدمـة            وقد كان لفاشيات األمراض الم      -٣
استئـصال  ( من المرامي اإلنمائية لأللفية ١والنامية على حد سواء وهي بالتالي يمكن أن تعوق تحقيق المرمى        

ر وباإلضافة إلى ذلك، فالبلدان التي تعتمد علـى تـصدي         ). الحد من وفيات األطفال    (٤و) الجوع والفقر المدقع  
األغذية كعنصر رئيسي من العناصر المحركة لالقتصاد يمكن أن تتضرر بشدة في حالة التشكك في سالمة تلك 

  .الصادرات
  
ويعني تفشي الممرضات والملوثات عبر الحدود الوطنية أن األمراض المنقولة باألغذية باتـت تهـدد              -٤

رة المتصلة بتلوث المنتجـات الغذائيـة بعوامـل         والواقع أن األحداث األخي   . األمن الصحي العمومي في العالم    
مثـل  (وعوامل ميكروبيولوجية وذلك بتضمينها ممرضـات معهـودة         ) مثالً الميالمين والدايوكسين  (كيميائية  

بيد . تسلط الضوء على الجانب العالمي في المشكلة      ) فيروس اإليبوالريستون (أو ممرضات جديدة    ) السالمونيلة
من قبيل استخدام تكنولوجيا تحديد خواص الممرضات الوراثية وتكنولوجيا الواسمات          أن تطبيق طرائق جديدة     

للوقـوف علـى    ) التي يستعان بها في فهم كيفية سريان مفعول جزيئيات األدوية الجديدة في البشر            (البيولوجية  
لـصلة بـالمرض     ا ذاتالعوامل الكيميائية في األغذية، أمر من شأنه أن يفسح المجال للربط بـين الحـاالت                

وفي الوقت نفسه، يستند اآلن بقدر أكبر، في إرسـاء المعـايير الغذائيـة              . واستجالء أسبابه على وجه التحديد    
 على اإلحصاءات وهو األسلوب المتبع في تقيـيم         الوطنية والدولية إلى أسلوب منهاجي يعتمد فيه بشكل متزايد        

تخدام الطرائق الجديدة التـي اسـتحدثتها أفرقـة الخبـراء           عوامل االختطار الميكروبيولوجية والكيميائية باس    
  .المشتركة بين المنظمة ومنظمة األغذية والزراعة وهيئة الدستور الغذائي

  
وقد بات واضحاً أن األمراض المعدية التي أصابت البشر على امتداد العقود األخيرة مصدرها، فـي                  -٥

ومن أمثلة  . تقلت، في الغالب، إلى اإلنسان عن طريق األغذية       جانب كبير منها أو في معظمها، الحيوان وإنها ان        
وداء ) جنـون البقـر   (ذلك المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة، واالعتالل الدماغي االسفنجي الـشكل البقـري             

 جاكوب بمختلف فئاته وأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض والحمى النزفية مثـل حمـى الـوادي                -كورتسفيلد
  .المتصدع

  
  الفرص المتاحة التخاذ إجراءات

  
توجد اآلن حاجة وفرصة لتنقل الدول األعضاء واألمانة اإلجراءات المتخذة في مجال السالمة الغذائية                -٦

ولما كانت المسائل المتصلة بالسالمة الغذائية لها طابع دولي فالبد أيضاً أن تكـون الحلـول                . إلى مستو جديد  
اعات بالنظر إلى مشاكل السالمة الغذائية قد تنشأ في أي قطاع من قطاعات             دولية والبد من إشراك جميع القط     

ما يشمل البيئة والعلف الحيواني والمزرعة ومرحلة اإلنتـاج والمتجـر وممارسـات             بسلسلة اإلنتاج الغذائي،    
اً لكفالة ومن ثم يعد التعاون الفعال المتعدد القطاعات شرطاً مسبقاً ضروري. التحضير بل وحتى مطبخ المستهلك

  .السالمة الغذائية على أن يضم جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين الدولي والوطني
  
والواقع أن إبرام اتفاق دولي ينظم العمل في مجال السالمة الغذائية على الصعيد العالمي استناداً إلـى                   -٧

خـذة علـى الـصعيدين الـدولي        مبادئ علمية عامة وإلى التعاون في قطاعات متعددة، وإلى اإلجراءات المت          
والوطني، أمر من شأنه أن يتيح حلوالً جديدة كثيرة يعول فيها على تبادل المعلومات بشكل فعـال، والمعرفـة         

النهج المتكاملة الجديدة والربط بين بيانات عمليتي رصد وترصـد          وتوفر  . العلمية الموثوقة والتجارب العملية   
كمـا أن تطبيـق     . الحيوانات واألغذية والمرضى فرصة للعمل ولتقييم أثر إجراءات اإلدارة على أسس علمية           

أطر وخيارات جديدة في مجال اإلدارة من أجل تخفيف حدة المخاطر القائمة فيما يتصل باألغذية يمكن أن يحد                  
  .كبير من معدل اإلصابة باألمراض المنقولة باألغذية في األجلين المتوسط والطويلبقدر 
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  األدوات واألساليب
  
 الشبكة الدولية لمسؤولي سالمة األغذية أداة جديدة تربط بين الجهات الوطنية المختصة وتـوفر               تشكل  -٨

. لك المعلومات في حاالت الطـوارئ     لها الدعم بما يسمح بتبادل البيانات والمعارف والكفاءات والخبرات وكذ         
 بأهميتها في إعـالن     اعتُرفوقد  .  دولة ١٧٦ضويتها  عوتجري إدارتها بالتعاون مع الفاو وهي تضم حالياً في          
وفي إطار النظام العـالمي لإلنـذار       . ٢٠٠٧نوفمبر  / بيجين بشأن السالمة الغذائية المؤرخ في تشرين الثاني       

الحيوانات ومن بينها األمراض الحيوانية المصدر، وهو النظام المشترك         المبكر بأخطر األمراض التي تصيب      
بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية الذي اسـتهل عـام                 

، يجري تبادل المعلومات في حاالت الطوارئ بين قطاعي صحة الحيوان واإلنـسان علـى الـصعيد                 ٢٠٠٦
  .الدولي

  
نـشأ عـام    مويعمل فريق المنظمة المرجعي المعني بوبائيات عبء األمراض المنقولة باألغذيـة وال             -٩

 يقدم بحلول عـام     ف، على جمع تقديرات عبء األمراض باستخدام حاصل مقاييس صحة السكان وسو           ٢٠٠٦
 الجديدة التي وضعها  تقريراً عالمياً ينبني على دراسات قطرية تمثيلية أجريت باالستعانة بالبروتوكوالت٢٠١٢
  .الفريق

  
وتنصب توجهات المنظمة االستراتيجية الجديدة فيما يتعلق بجوانب األمراض الحيوانية المصدر التي              -١٠

تمس صحة اإلنسان على تعزيز عملية ترصد األمراض آنفة الذكر؛ وإنشاء آليات تنبـؤ وإنـذار واسـتجابة؛                  
 حيالها والتبليغ بها؛ وتعزيز جهـود       فنة بتلك األمراض والتوص   وتوفير أدوات لتقييم عوامل االختطار المقتر     

ويجـري  . بناء القدرات؛ وتحسين سبل التواصل على الصعيدين الوطني والدولي والتعاون المتعدد القطاعـات    
حالياً تحديد شروط الترصد الخاصة بنظم التعامل مع مقاومة األدوية المضادة للجـراثيم فـي المـستودعات                 

مة المنظمة المنقحة المتـضمنة األدويـة       ئوتعد تلك الشروط انعكاساً لمحتوى قا     . الغذائية والبشرية الحيوانية و 
وهي القائمة التي تم وضعها باالشتراك مع منظمـة         (المضادة للجراثيم البالغة األهمية بالنسبة للصحة البشرية        

 الجديدة بإمكانية الترصد علـى نحـو         وتبشر األساليب  ١).األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان     
األمـر  . متكامل باالستعانة بالمختبرات واتخاذ إجراءات تنصب على المجاالت التي تشتد فيها درجة االختطار            

يمكن أن يتأتى إال من خالل التعاون فيما بين القطاعات المختلفة والتواصل بـين قطاعـات الـصحة                   الذي ال 
 التابعة للمنظمـة  Global Salm-Surv  سورف–وتعمل شبكة غلوبل سالم . البشرية والطب البيطري واألغذية

 بهدف اكتشاف األمراض المنقولة باألغذية وغيرها والوقاية منها، على تهيئة المجال            ٢٠٠٠والتي ُأنشئت عام    
  . دولة عضوا١٥٦ًلذلك التعاون والتواصل في 

  
بلورة مبادرات جديدة الهدف منها إسـداء       على  ة  وتعكف األمانة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراع        -١١

 األغذية وعوامل االختطار الكامنة فيها، وتوجيه رسائل واضـحة وبـسيطة            المشورة العلمية فيما يتعلق بفوائد    
. للمستهلكين بشأن السالمة الغذائية والتغذية ونمط العيش، وسوف تعرض تلك المبادرات على الدول األعضاء             

 على فئات مستهدفة مختلفة     ٢ الغذاء ةيمأمون الخمس لضمان    امة التدريبي المتعلق بالوصاي   ويطبق برنامج المنظ  
  .في معظم األقاليم

                                                           
عامل مـع  تالتصنيف بغرض وضع استراتيجيات لل   : األدوية المضادة للجراثيم البالغة األهمية بالنسبة للطب البشري           ١

األدوية المضادة للجراثيم التي تُعزى إلى استخدام مضادات للجراثيم غير          عوامل االختطار الغرض منها احتواء مقاومة       
 جنيف، منظمة الصحة العالميـة،      .٢٠٠٧مايو  /  أيار ٣١-٢٩اجتماع خبراء المنظمة الثاني، كوبنهاغن،      تقرير   .بشرية
٢٠٠٧.  

  ./www.who.int/foodsafety/consumerانظر     ٢
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ويمكن، في المستقبل، الجمع بين البيانات التي تصنف التلوث الكيميائي في األغذية والبيانات الوطنية                -١٢
دى تعرض الـسكان للملوثـات الكيميائيـة        المتعلقة باالستهالك الغذائي بما يتيح تكوين صورة واضحة عن م         

 ١ويوفر برنامج رصد وتقييم تلوث األغذية التابع للنظام العالمي لرصد البيئة          . والعوامل الكيميائية في األغذية   
معلومات عن مستويات الملوثات الكيميائية في األغذية واالتجاهات السائدة في هذا الصدد ومدى خطورتهـا،               

ويمكن االستعانة به في عرض بيانات مماثلـة عـن          . ات المستقاة من جميع مناطق العالم     وذلك بناء على البيان   
  .الممرضات المنقولة باألغذية

  
ويعد التقييم العلمي السليم لعوامل االختطار المتصلة بالسالمة الغذائية األساس الذي تنبني عليه عملية                -١٣

وفي السنوات األخيرة اشتدت الحاجة إلى المـشورة        . ئيةوضع السياسات وتنظيم العمل في مجال السالمة الغذا       
وتعكف المنظمة على استكشاف سبل جديدة لكفالة تـوفير المـشورة           . العلمية التي ازدادت تعقيداً إلى حد كبير      

  .العلمية على الصعيد الدولي مع اجتناب إهدار الموارد بسبب تكرار التقييمات في البلدان أو المناطق
  

  وب من جمعية الصحةاإلجراء المطل
  

  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -١٤
  
  

  
=     =     =  
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