
 

 

 
RESOLUTION 

  EM/RC46/R.6  اللجنة اإلقليمية
   6 –ق /46ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  1999 سبتمبر/أيلول 23  الدورة السادسة واألربعون

  
    من جدول األعمال) أ (9البند 

  
  السالمة الغذائية

  اللجنة اإلقليمية،

ة    ة التقني شت الورق د أن ناق ة با  بع ة المتعلق ل اإلقليمي ة العم ي ال وخط ة ف سالمة الغذائي ادي ل رن الح  ق
  ،)1(والعشرين

  وإذ تقلقها األخطار الكامنة في الغذاء غير المأمون، وجسامة األمراض المنقولة بالغذاء في اإلقليم،

  وإذ تأخذ في اعتبارها العواقب االجتماعية واالقتصادية الهامة للمخاطر المنقولة بالغذاء،

   السالمة الغذائية،بلدان في مجالوإذ تالحظ التحديات الجديدة التي تواجه ال

   خطة العمل اإلقليمية المتعلقة بالسالمة الغذائية؛تعتمد .1

  :الدول األعضاء على ما يليتحث  .2

وطني،       تقييم البنية األساسية الحالية للسالمة الغذائية         1.2 صعيد ال ى ال َسم    وعل إعداد ُمْرَت
  ؛ للسالمة الغذائيةشامل ُقطري )بروفيل(

من أجل تنفيذ  هاليوتفع  الغذائية أو هيئة مماثلة، أو تقويتها     إنشاء لجنة وطنية للسالمة     2.2
  للسالمة الغذائية؛وطني البرنامج ال

  

  .46/6ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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 6–ق/46ل إ/ش م
  2الصفحة 

  
 

  ؛لتتماشى مع آخر المستجدات العلمية  وتحديثهاتطوير التشريعات الغذائية   3.2

ا         4.2 ى نظ ة عل تحكُّم الحرجة    تعزيز ُنُظم التدبير الوقائي للسالمة الغذائية القائم اط ال م نق
  لتحليل المخاطر؛

ة  5.2 داولي األغذي ال لمت ف الفعَّ مان التثقي دريبوض سالمة ت ال ال ي مج املين ف  الع
  الغذائية؛

ذاء،                      6.2 ة بالغ د األمراض المنقول ك ترصُّ ا في ذل ات، بم إجراء البحوث وجمع المعطي
  .لشروط الصحية فيهاثبت لديها عدم توافر ايتبادل المعلومات حول األغذية التي و

  : إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب .3

ة  العمل    ن في ما تبذله من جهود لتنفيذ خطط       مساعدة البلدا    1.3 سالمة     الوطني ة بال  المتعلق
  ؛الغذائية

  ؛مخاطر المستجدة المنقولة بالغذاءمواصلة التوفير اآلني للمعلومات حول ال  2.3

لة  3.3 ّيما و  مواص دان، والس ساعدة البل ن      م د م شارآة بمزي ى الم صحة، عل زارات ال
  نًا لمراعاتها الحتياجات اإلقليم؛الفعالية في أعمال لجنة دستور األغذية ضما

يم          لجنة خبراء إقليمية للسالمة الغذائية تناقش أمو          تشكيل  4.3 ة في اإلقل سالمة الغذائي ر ال
ادية الموحَّوت دالئل اإلرش داد ال وم بإع ز إدة والعمق شاء مرآ ى إن ي قليمي ل عل معن

  .بالسالمة الغذائية


