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تنبيه

نها عىل  هذه الوثيقة صادرة دون تحرير رسمي من جانب األمم املتحدة. وال تنطوي التسميات املستخَدمة يف هذه الوثيقة وال طريقة عرض املادة التي تتضمَّ

اإلعراب عن أيِّ رأي كان من جانب أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( بشأن املركز القانوين أليِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات 

مة" و"صناعية" و"نامية" يُقصد منها اليُرس  القامئة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها، أو نظامها االقتصادي أو درجة تطوُّرها. والتسميات من قبيل "متقدِّ

اإلحصايئ وال تعبِّ بالرضورة عن حكم عىل املرحلة التي بلغها بلد أو منطقة ما يف مسرية التنمية. وال يعني ذكر أسامء رشكات أو منتجات تجارية أنها تحظى بتأييد 

اليونيدو. وتهدف مجموعة املشاريع املختارة من أجل تبيني مشاركة اليونيدو إىل إظهار تنوعها ونطاقها الجغرايف واملواضيعي، وهذا ال يعني أنَّ اليونيدو تزكيها.



٥

متثل سالمة األغذية عامالً حاسامً بشأن صحة اإلنسان. ووفقاً لتقرير عام ٢٠١٥ عن 

عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية الصادر عن منظمة الصحة العاملية، يصاب 

واحد من كل عرشة أشخاص بأمراض نتيجة لتناول منتجات غذائية ملوَّثة. وإجامالً، 

ميرض يف كل عام قرابة ٦٠٠ مليون شخصا بعد تناول أغذية غري صالحة لالستهالك، 

مام يرتتب عليه فقدان ٣٣ مليوناً من سنوات الحياة السليمة صحيًّا، علامً بأنَّ 

األطفال دون الخامسة من العمر هم األكرث تأثُّراً من جراء ذلك، حيث يُعزى ما 

يزيد عىل ١٢٥٠٠٠ من وفيات األطفال إىل األمراض املنقولة بواسطة األغذية. 

د لسالسل توريد األغذية، فإنَّ األغذية واملنتجات الغذائية  وبالنظر إىل الطابع املعقَّ

الزراعية تنتقل ملسافات أطول وعىل نحو أكرث تواتراً بحيث يؤثر تلوث األغذية يف 

مكان ما عىل صحة املستهلكني الذين يعيشون يف الجانب اآلخر من الكرة األرضية. 

ونتيجة لذلك، تزداد صعوبة تتبع واستبيان مصدر تفيش األمراض املنقولة باألغذية. 

ويصبح اسرتجاع املنتجات الفاسدة يف الوقت املناسب والحيلولة دون اإلصابة مبزيد 

من األمراض مسألًة أكرث تعقيداً ما مل تكن هناك نظم تعقُّب ُمحكمة. 

  
سالمة األغذية – محرك 

للتنمية البرشية واالقتصادية
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وتشكل سالمة األغذية أيضاً أحد العوامل الرئيسية التي تسهم يف التنمية الزراعية 

واألمن الغذايئ. فاألغذية امللوَّثة وغري السليمة ال تصلح لالستهالك، وهي تسهم يف 

زيادة الفاقد يف األغذية وهدرها، مام يؤدي إىل تفاقم انعدام األمن الغذايئ. فام 

ر بنحو ٣٠ يف املائة. ومن  يُهَدر أو يُفَقد من اإلنتاج الغذايئ عىل نطاق العامل يُقدَّ

ر أنَّ عدد سكان العامل سيصل إىل ٩٫٦ باليني نسمة بحلول عام  جهة أخرى، يُقدَّ

ل أعىل نسبة منو لدى البلدان النامية، التي يعاين بعضها بالفعل  ٢٠٥٠، حيث ستُسجَّ

من سوء التغذية والجوع. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم يف فقدان األغذية 

أوجه القصور يف كفاءة سالسل قيمة اإلنتاج الغذايئ إىل جانب ما يرتبط بذلك من 

انهيار يف مامرسات سالمة األغذية. ووفقاً ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

)الفاو(، فإّن من شأن العثور عىل حل لتجنب تلك الخسائر أن يسهم يف إطعام ٨٧٠ 

مليون شخصا ممن يعانون من نقص التغذية يف جميع أنحاء العامل. وعليه، فإنَّ 

تحسني مامرسات سالمة األغذية للحد من الفاقد يف األغذية ميكن أن يسهم إسهاماً 

 كبرياً يف تنفيذ خطة األمن الغذايئ ومكافحة الجوع ومختلف أشكال سوء التغذية.

وتشكل سالمة األغذية أيضاً أحد االعتبارات الرئيسية يف تجارة األغذية عىل اعتبار 

أنَّ األغذية غري السليمة تعرقل سبل الوصول إىل األسواق. وملَّا كانت األغذية من 

أهم السلع األساسية املتبادلة تجاريًّا عىل الصعيد الدويل، حيث بلغ حجم تجارتها 

العاملية ١٫٤٨٦ بليون دوالر أمرييك يف عام ٢٠١٤، فإنَّ امليزانية العمومية االقتصادية 

لدى العديد من البلدان النامية تتأثر سلباً نتيجة للمشاكل املتعلقة بسالمة األغذية. 

ويشكل االفتقار إىل املعرفة ومحدودية ثقافة سالمة األغذية وعدم موثوقية 

سالسل اإلمداد بعض األمثلة عىل الثغرات والتحديات التي تعوق تطور قطاع 

األغذية الزراعية يف البلدان النامية، مام ترتتب عليه خسائر مالية حقيقية يتحملها 

القامئون عىل املنشآت الصناعية العاملة يف حقل األغذية بسبب عدم امتثالهم 

ملتطلبات األسواق الدولية. وبناًء عىل ذلك، فإنَّ تواتر املنازعات بشأن سالمة 

األغذية ومتطلبات جودتها أصبح يشكل عائقاً حقيقيًّا أمام التجارة الدولية، حيث 

يدفع بيئة تجارة األغذية العاملية إىل وضع التزامات صارمة عىل البلدان املستوردة 

لألغذية واملصدرة لها عىل السواء، ومن ثم عىل جميع الفاعلني يف سلسلة القيمة 

الذين يعملون عىل امتداد سالسل التوريد املعنية. 
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وبوجه عام، تنطوي سالسل إمداد األغذية عىل مجموعة من املراحل املختلفة، منها 

اإلنتاج يف املزرعة والذبح أو الحصاد والتجهيز والتخزين والنقل والتوزيع، قبل أن 

ت العملية  تصل املنتجات الغذائية إىل املستهلك. وخالل نصف القرن املايض، تغريَّ

التي تنتقل بها األغذية من املزرعة إىل طبق الطعام تغرياً جذريًّا، وذلك بسبب املدى 

الذي تؤثر به عوملة إنتاج األغذية وتجارتها يف سالسل إمداد األغذية، حيث أصبحت 

داً. وبالنظر إىل ما يكتسيه إنتاج األغذية السليمة  أطول وأكرث تنوعاً، ومن ثم أكرث تعقُّ

من أهمية للصحة العامة واألمن الغذايئ والتغذوي والتجارة والسياحة واالقتصادات 

الوطنية، فإنَّ من املهم أن يلتزم جميع املعنيني بإنتاج األغذية عىل طول سلسلة 

اإلمداد، بدءاً باملنتج وانتهاًء باملستهلك، باملامرسات اآلمنة يف تجهيز األغذية ومناولتها.

وتشكل سالمة األغذية، مبا لها من آثار بعيدة املدى، ركناً يدعم ويديم التنمية 

االقتصادية والبرشية وحلقَة وصل بني ثالثة برامج سياساتية رئيسية، هي: الصحة 

والزراعة والتجارة. 

الشكل ١: سالمة األغذية هي حلقة الوصل بني البامج السياساتية للصحة والزراعة والتجارة

الزراعة

الصحة التجارة

سالمة 
األغذية
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 الثاني

الفصل

 

د للصحة بوضوح  َدت األغذية السليمة واملغّذية والكافية وبروزها كمحدِّ ُحدِّ

بوصفهام جزءاً من أهداف التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ التي أعادت التأكيد عىل 

الرتابط بني سالمة األغذية واألمن الغذايئ. وتقع سالمة األغذية وتنمية املنشآت 

الصناعية الزراعية، مبا لهام من تأثري يف القضاء عىل الجوع وتحقيق التصنيع املستدام 

والحفاظ عىل املوارد الطبيعية، يف صميم خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠. 

ويندرج استحداث املامرسات الفضىل يف مجال سالمة األغذية وترويجها ونرشها 

لفائدة املنشآت الصناعية املعنية باألغذية واألغذية الزراعية وكذلك املستهلكني 

ضمن العنارص األساسية ملهام منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 

املتمثلة يف ترسيع وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة التي 

هي بدورها عنرص رئييس يساهم يف تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية 

املستدامة، أال وهو "إقامة بُنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع  املستدام 

والشامل للجميع، وتشجيع االبتكار". 

ويوضح الرسم البياين التايل السبب يف أهمية سالمة األغذية والكيفية التي تسهم بها 

اليونيدو يف تحقيق تلك األهداف.

سالمة األغذية وتنمية 
املنشآت الصناعية الزراعية 
– مهام اليونيدو وأهداف 

التنمية املستدامة
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املياه النظيفة 
والنظافة الصحية

االستهالك واإلنتاج 
املسؤوالن

القضاء عىل 
الفقر

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

العمل 
املناخي

القضاء التام 
عىل الجوع 

العمل الالئق 
ومنو االقتصاد

الحياة 
تحت املاء

الصحة الجيِّدة 
والرفاه

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

الحياة يف الرب

الحد من أوجه 
عدم املساواة

السالم والعدل 
واملؤسسات القوية

املساواة بني 
الجنسني

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

عقد الرشاكات 
لتحقيق األهداف

التعليم الجيِّد

تعزيز سالمة األغذية يؤدي إىل 
الحد من الخسائر يف األغذية، ومن 

ثم يسهم يف إدارٍة أكرث استدامة 
للموارد املائية. 

تحسني مامرسات سالمة األغذية 
يحد من الخسائر يف األغذية 

وهدرها.

تحسني سبل كسب العيش 
وتوليد الدخل عن طريق تعزيز 

مامرسات سالمة األغذية.

املحاصيل امللوثة ال تؤدي إىل 
مصدر مستدام للطاقة، بل 

إنها تلحق الرضر بإنتاج الطاقة 
النظيفة.

ال غنى عن تحديث تدابري سالمة 
األغذية للتخفيف من املخاطر 
املستجدة فيام يتعلق باألغذية 

نتيجة لتغري املناخ.

تسهم سالمة األغذية إسهاماً كبرياً 
يف األمن الغذايئ والحد من الخسائر 

يف األغذية وهدرها.

زيادة سالمة األغذية من أجل 
منشآت صناعية مستدامة وقادرة 
عىل الصمود وذات سبل أفضل يف 

الوصول إىل األسواق.

تلوث النظم اإليكولوجية املائية 
يؤدي إىل مجموعة جديدة متاماً من 

األخطار التي تهدد سالمة األغذية 
)فيام يخص املنتجات البحرية 

املنشأ(.

الصحة الجيِّدة تبدأ باألغذية 
ية. السليمة واملغذِّ

تعزيز القدرة التنافسية لصناعة 
تجهيز األغذية الزراعية عن طريق 

إرساء نظم مستدامة لسالمة 
األغذية.

زيادة املحاصيل عن طريق تطبيق 
مامرسات سالمة األغذية واملامرسات 
الصناعية الجيِّدة ميكن أن تسهم يف 

استخدام النظم اإليكولوجية األرضية 
عىل نحو أكرث استدامة. 

ينبغي أن يحظى املواطنون، أينام 
كانوا، بفرص متساوية يف الوصول 

إىل مصادر األغذية السليمة.

تتطلب الرقابة الفعالة عىل سالمة 
األغذية إقامة مؤسسات قوية 

وجديرة بالثقة وهادفة لضامن اتباع 
املامرسات العادلة يف تجارة األغذية.

املرأة تنتج نصف أغذية العامل - 
تعزيز مامرسات سالمة األغذية 

يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وتحسني 
سالمة أماكن العمل وزيادة الدخل.

كيف ميكن للمدن واملجتمعات 
املحلية أن تزدهر بدون سبل 

الوصول إىل مصادر األغذية 
السليمة؟

تتطلب التحديات املتعددة األبعاد 
أمام سالمة األغذية إقامة رشاكات 

بني أصحاب املصلحة املتعددين 
وتطبيق حلول عاملية قابلة 

للتعديل. 

األغذية من أجل التفكري - األغذية 
ية بالغة األهمية  السليمة واملغذِّ

من أجل التعلم.
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ومتثل إدارة األعامل التجارية الزراعية داخل اليونيدو املحرك الرئييس لوالية 

املنظمة املتمثلة يف تعزيز فرص األعامل التجارية املستدامة والشاملة من خالل 

تطوير األعامل التجارية الزراعية وسالسل القيمة الزراعية. وتحقيقاً لهذا الهدف، 

تركز أنشطة التعاون التقني عىل إضافة قيمة إىل السلع األساسية الزراعية عىل 

امتداد سلسلة القيمة. وتربط اإلدارة، من خالل ما تقدمه من مساعدة تقنية، 

املوارد باألسواق يف سالسل قيمة األعامل التجارية الزراعية، وتعزز الروابط الصناعية 

األمامية والخلفية من أجل تطوير التحول االقتصادي للبلدان، وتحسني فرص العمل 

والدخل، وتعزيز سبل العيش املستدامة. وبصفة عامة، فإنَّ لإلدارة سجالًّ عريقاً يف 

تنمية األعامل التجارية الزراعية والعمل بصورة مبارشة مع املنشآت التجارية وقطاع 

الصناعة الزراعية عىل امتداد كامل سلسلة القيمة يف مجال تجهيز املنتجات الغذائية. 

وفيام يتعلق بسالمة األغذية عىل وجه التحديد، فإنَّ شعبة النظم الغذائية والتغذية 

التابعة إلدارة األعامل التجارية الزراعية هي املعنية مبهمة وضع وتنفيذ منهجية عمل 

اليونيدو بشأن سالمة األغذية. ويتجىل هذا يف مهمة الشعبة املتمثلة يف تعزيز نظم 

األغذية املستدامة التي من شأنها تحقيق سالمة األغذية واألمن التغذوي، وتحسني 

القدرة التنافسية لقطاع تجهيز األغذية الزراعية من خالل إتاحة الوصول إىل خدمات 

الدعم واألسواق والفرص التجارية، ويف الوقت نفسه ضامن االستدامة االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية.

وتقدم هذه الوثيقة وصفاً تعريفيًّا لنهج اليونيدو بشأن سالمة األغذية. فهي تعرِّف 

تدخالت اليونيدو ذات الصلة بسالمة األغذية، وترشح الكيفية التي ميكن بها 

لليونيدو أن تعزز مبادراتها يف مجال بناء القدرات وقدرتها عىل تقديم املشورة 

وعىل العمل كمحفل جامع، بطريقة شاملة ومتامسكة، ومبا من شأنه متكني املنشآت 

التجارية العاملة يف مجال األغذية واألغذية الزراعية عىل نحو يتسم باالستدامة 

والقدرة عىل الصمود.
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  الثالث
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َم نهج اليونيدو بشأن سالمة األغذية بحيث يساعد يف تنفيذ والية املنظمة  لقد ُصمِّ

وهيكلة تدخالتها حتى تتمكن من تعزيز مبادراتها يف مجال بناء القدرات وكذلك 

قدرتها عىل تقديم املشورة وعىل العمل كمحفل جامع من أجل دعم االستدامة 

والقدرة عىل الصمود لدى املنشآت الصناعية العاملة يف مجال األغذية واألغذية 

الزراعية. ولذلك، فهو أداة تكفل فعالية مبادرات املنظمة لتنمية القدرات يف مجال 

سالمة األغذية، كام تكفل مساهمة تلك املبادرات بشكل كامل وعىل نحو متامسك 

وشامل يف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

ويقوم هذا النهج عىل ثالثة أركان رئيسية:

١(  متكني املنشآت الصناعية املستدامة من خالل تحقيق الفعالية يف بناء القدرات يف 

مجال سالمة األغذية؛

٢(  تهيئة بيئة مؤاتية لسالمة األغذية من خالل دمج سالمة األغذية يف السياق 

األوسع لألطر التنظيمية والسياسات الوطنية يف مجال النوعية وسالمة األغذية 

وكذلك تطوير البنية التحتية؛

٣(  تعزيز املنارصة وإقامة الرشاكات يف مجال سالمة األغذية من خالل متكني القطاع 

الخاص من االنخراط يف الرشاكات املحلية واإلقليمية والعاملية وتعزيز الحوار بني 

أصحاب املصلحة املتعددين وتدخالتهم يف مجال سالمة األغذية.

 منهجية عمل اليونيدو بشأن 
سالمة األغذية – أغذية أكرث 

سالمة من أجل منشآت صناعية 
مستدامة وقادرة عىل الصمود



الشكل ٢- األركان الرئيسية لنهج اليونيدو بشأن سالمة األغذية

تعزيز ثقافة سالمة األغذية يف أوساط املستهلكني والفاعلني يف سلسلة القيمة يف سالسل اإلمداد الوطنية واإلقليمية والعاملية

منهجية عمل اليونيدو بشأن سالمة األغذية
أغذية أكرث سالمة من أجل منشآت صناعية مستدامة وقادرة عىل الصمود

الركن ١

متكني املنشآت الصناعية 
املستدامة من خالل تحقيق 
الفعالية يف بناء القدرات يف 

مجال سالمة األغذية
 

الركن ٣

تعزيز املنارصة 
وإقامة الرشاكات 

يف مجال سالمة األغذية

١٦

ويرد يف الفقرات التالية وصف لنهج اليونيدو الثاليث األركان بشأن سالمة األغذية، مع 

النواتج املتوقعة من اللبنات التي يتشكل منها كل ركن، إىل جانب التدخالت املحددة 

األهداف الرامية إىل تحقيق هذه النواتج. 

الركن ٢

تهيئة بيئة مؤاتية 
لسالمة األغذية

Food Safety

الشكل ٣- األركان واللبنات الرئيسية التي يقوم عليها نهج اليونيدو بشأن سالمة األغذية

الركن ٣ – تعزيز املنارصة وإقامة الرشاكات
يف مجال سالمة األغذية

اللبنة ٣  .١– تيسري مشاركة القطاع الخاص يف الرشاكات العاملية 

واإلقليمية والوطنية املتعلقة بسالمة األغذية 

الركن ٢ – تهيئة بيئة مؤاتية لسالمة األغذية
اللبنة ٢  .١– إرساء بيئة تعاونية مشرتكة بني الوكاالت من

 أجل دعم األطر التنظيمية لسالمة األغذية

مة خصيصاً لتقييم االمتثال فيام يتعلق  اللبنة ٢.٢– تطوير خدمات مصمَّ

بسالمة األغذية من أجل تعزيز االمتثال ملعايري سالمة األغذية

Food Safety

الركن ١ – متكني املنشآت الصناعية املستدامة من خالل 
تحقيق الفعالية يف بناء القدرات يف مجال سالمة األغذية

ً اللبنة ١.١– اعتامد مشغيل سالسل القيمة خططاً مصممة خصيصا

وقابلة للتوسيع يف مجال سالمة األغذية

اللبنة ١.  ٢ – تعزيز واستدامة الكفاءات املحلية يف مجال سالمة األغذية عىل

امتداد سالسل القيمة

١٧



الركن ١ – 
متكني املنشآت الصناعية املستدامة من 

خالل تحقيق الفعالية يف بناء القدرات يف 
مجال سالمة األغذية

١٨

يكمن هذا الركن يف صميم نهج اليونيدو بشأن سالمة األغذية. وفيام يخص قطاع 

األغذية واألغذية الزراعية، يتطلَّب متكني املنشآت الصناعية املستدامة والقادرة عىل 

الصمود الوصوَل إىل األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية من خالل االمتثال للمعايري 

املعرتف بها دوليًّا يف مجال سالمة األغذية وكذلك نظم السالمة والجودة التي 

يتطلبها السوق. وتشمل التدخالت العملية، ضمن جوانب أخرى، وضع وترويج 

مجموعة من نظم التصديق فيام يخص سالمة األغذية إىل جانب برامج لبناء 

مة خصيصاً وتطبيقها بحيث  القدرات ذات الصلة. ويجري إعداد التدخالت املصمَّ

تتكيف مع احتياجات املنشآت الصناعية األقل تطوراً يف مجال األغذية واألغذية 

الزراعية، وذلك لكسب ثقة املشرتين والوصول إىل األسواق، وكذلك توسيع نطاق 

قدرة هذه املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل اخرتاق أسواق جديدة والحفاظ عىل 

مناذجها اإلنتاجية.

وتشمل التدخالت أيضاً مخططات تنمية الكفاءات وتأهيل املوظفني لفائدة 

املشغلني واملوظفني املعنيني عىل امتداد سلسلة القيمة الغذائية بحيث يتابعون 

ويطبقون الدورات التدريبية والبامج التثقيفية يف مجال سالمة األغذية. وإضافًة إىل 

ذلك، ينصبُّ الرتكيز عىل الحفاظ عىل الكفاءات واملوارد يف مجال سالمة األغذية من 

خالل بناء قدرات املؤسسات املعنية يف القطاعني العام والخاص.

اللبنة 

•   دعم املنشآت الصناعية األقل تطوراً املعنية باألغذية واألغذية الزراعية حتى 
تتمكَّن من الوصول إىل األسواق وكسب ثقة املشرتين ، وذلك بتنفيذ برامج ذات 

صلة مثل برنامج اليونيدو لتنمية املورِّدين املستدامة، عن طريق إقامة رشاكات 

بني القطاعني العام والخاص.

•   مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف مجال األغذية عىل االمتثال لخطط سالمة 
األغذية املعرتف بها واملتصلة باالحتياجات السوقية لتلك املنشآت. 

•   تصميم وتنفيذ نظم السالمة والجودة القامئة عىل سلسلة اإلمداد مبا يشمل جميع 
الجهات الفاعلة يف سلسلة اإلمداد، مثل املزارعني والجامعني واملغلِّفني واملجهزين 

واملوزعني والتجار، وما إىل ذلك.

مة خصيصاً وقابلة للتوسيع يف مجال سالمة األغذية   اعتامد مشغيل سالسل القيمة خططاً مصمَّ

١.١ –

١٩

اللبنة 

•   تعزيز الربامج واملناهج الدراسية التثقيفية و/أو التدريبية يف مجال سالمة 
األغذية لكفالة توافر القوة العاملة املؤهلة عىل طول سلسلة إمداد األغذية/

األغذية الزراعية، مبا يف ذلك وضع برامج إصدار الشهادات للموظفني بالرشاكة مع 

الشبكات األكادميية واملنظامت واملؤسسات ذات الصلة.

•   إيجاد كفاءة مستدامة يف مجال سالمة األغذية من خالل تنمية رأس املال البرشي 
هني واملامرسني، وما إىل  )أي املستشارين واملقيِّمني ومراجعي الحسابات واملوجِّ

ذلك( والهياكل املؤسسية )أي مراكز التدريب واملؤسسات التعليمية، والرشكات/

الخدمات االستشارية، وما إىل ذلك(.  

•   إنشاء وتطوير مراكز متيُّز يف مجال سالمة األغذية، بحيث تخدم مبارشة املنشآت 
الصناعية املعنية باألغذية واألغذية الزراعية، مثل مراكز خدمات التغليف ومراكز 

تكنولوجيا األغذية ومراكز التصديق يف مجال سالمة األغذية ومنصات التعلم 

اإللكرتوين ومراكز البحث والتطوير والتدريب، وما إىل ذلك. 

 تحسني الكفاءات املحلية وضامن استدامتها يف مجال سالمة األغذية عىل امتداد سالسل القيمة

١ . ٢ –



Food Safety

٢٠ 

الركن ٢ – 
تهيئة بيئة مؤاتية لسالمة األغذية

يشكل توفُّر بيئة مؤاتية لسالمة األغذية أمراً ال غنى عنه من أجل دعم صناعات 

األغذية واألغذية الزراعية التي تتسم باالستدامة والقدرة عىل الصمود. ومن ثم، 

فإنَّ هذه البيئة تشكل ركناً متكينيًّا يف نهج اليونيدو بشأن سالمة األغذية. وهذا 

يتحقق من خالل دمج سالمة األغذية يف سياق السياسات والبنى التحتية الوطنية 

بشأن الجودة وسالمة األغذية من حيث تقييم االمتثال واالعتامد والقياس والتوحيد 

القيايس.)١( ويشكل إرساء نظام وطني ُمحَكم ومعرتف به دوليًّا يف مجال الجودة 

أهمية حاسمة لضامن موثوقية ونزاهة النظام الوطني ملراقبة األغذية. وهذا 

يتحقق أيضاً من خالل كفالة تهيئة بيئة تنظيمية ميكن التنبؤ بها فيام يخص سالمة 

األغذية، مبا يتامىش مع املعايري الدولية، وتطبيق أفضل املامرسات يف اتخاذ القرارات 

التنظيمية املتعلقة بسالمة األغذية مبا يتيح إمكانية التنبؤ واالستقرار والثقة يف 

أوساط جميع أصحاب املصلحة عىل الصعيدين املحيل والدويل.

وتتحقق هذه النواتج من خالل تعزيز التعاون وإقامة الرشاكات مع املنظامت 

الدولية املعنية بوضع املعايري املتعلقة بسالمة األغذية، وكذلك املؤسسات الدولية 

واإلقليمية املعنية بالبنى التحتية للنوعية. ولذلك، تعتمد اليونيدو عىل الدوام نهجاً 

قامئاً عىل التعاون مع املنظامت الدولية ذات الصلة، ومنها منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو(، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية )اإليفاد(، ومنظمة الصحة 

العاملية، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، ومرفق املعايري وتنمية التجارة التابع 

ملنظمة التجارة العاملية، وأمانة االتفاقية الدولية لحامية النباتات، واملنظمة الدولية 

للتوحيد القيايس )ISO(، وهيئة التعاون الدويل العتامد املختبات، واملحفل الدويل 

العتامد هيئات إصدار شهادات النوعية، واملكتب الدويل للموازين واملقاييس.

ذ مشاريع اليونيدو يف مجال البنية التحتية للنوعية بالتعاون مع إدارة التجارة واالستثامر واالبتكار التابعة    تُنفَّ
)١(

لليونيدو.

اللبنة 

•   دعم إرساء بيئة تنظيمية موثوقة وقابلة للتنبؤ بها لسالمة األغذية لفائدة املنشآت 
الصناعية املعنية باألغذية واألغذية الزراعية يف الدول األعضاء، بالتعاون مع 

املنظامت الدولية املعنية بوضع املعايري، عن طريق إرساء وتعزيز القدرات والبنى 

التحتية القانونية والتنظيمية املتعلقة بسالمة األغذية. 

•   تحقيق التكامل بني بيئة وضع معايري سالمة األغذية واحتياجات املنشآت الصناعية 
املعنية باألغذية واألغذية الزراعية التامساً لإلرشادات العملية وتطوير سبل الوصول 

إىل األسواق. 

•   دعم امتثال املنشآت الصناعية املعنية باألغذية واألغذية الزراعية للمعايري 
واللوائح الوطنية والدولية من خالل توفري املساعدة التقنية يف منح شهادات سالمة 

األغذية )أي التوعية وبناء القدرات البرشية وإصدار الشهادات، وما إىل ذلك(.

 إرساء بيئة تعاونية مشرتكة بني الوكاالت من أجل دعم األطر التنظيمية لسالمة األغذية

٢ . ١ –

اللبنة 

•   إرساء وتحديث النظم الوطنية للجودة )أي السياسات واإلطار القانوين والهياكل 
املؤسسية املتعلقة بالجودة( وتكييفها مع املبادئ الجديدة لنظام التجارة الدولية، 

وتحديداً اتفاقات منظمة التجارة العاملية )الحواجز التقنية أمام التجارة/تدابري 

الصحة والصحة النباتية(. 

•   تحديث نظم القياس واالعتامد الوطنية من أجل تعزيز امتثال قطاع األغذية 
واألغذية الزراعية وقدرته التنافسية، وكذلك تحسني مصداقية وكفاءة نظم مراقبة 

األغذية لدى البلدان وما تحظى به تلك النظم من اعرتاف دويل. 

•   تعزيز وتطوير قدرات املختربات عىل اختبار سالمة األغذية ودعم اعتامدها عىل 
الصعيد الدويل.

•   تعزيز سائر أجهزة تقييم االمتثال املتعلقة بسالمة األغذية، مثل أجهزة التفتيش 
واملصادقة، بغية اعتامدها واالعرتاف بها دوليًّا.

مة خصيصاً لتقييم االمتثال فيام يتعلق بسالمة األغذية من أجل تعزيز  تطوير خدمات مصمَّ
االمتثال ملعايري سالمة األغذية

٢.٢ –

٢١



٢٢

الركن ٣ – 
تعزيز املنارصة وإقامة الرشاكات يف مجال 

سالمة األغذية

تسلِّم اليونيدو بوضوح بأنَّ التحديات املتعددة األبعاد املاثلة أمام سالمة األغذية 

دة، وهو ما  هي من الضخامة بحيث تتطلب استجابة من جهات فاعلة متعدِّ

يستدعي تكاتف الحكومات واملنشآت التجارية وقطاع الصناعة واملنظامت الدولية 

واملجتمع املدين من أجل توفري حلول عاملية وزيادة الجهود التعاونية املبذولة يف 

مجال بناء القدرات.

ويتطلب الحفاظ عىل االستثامرات واملوروثات واملنجزات يف إطار جهود بناء 

القدرات يف مجال سالمة األغذية إقامة رشاكات قوية وفعالة، وهو عامل متكني 

رئييس يف دعم تكوين وإدامة منشآت صناعية مرنة يف مجال األغذية واألغذية 

الزراعية. وعليه، فإنَّ الركن الثالث من األركان التي يقوم عليها نهج اليونيدو بشأن 

سالمة األغذية يهدف إىل تعزيز الرشاكات القامئة يف مجال سالمة األغذية وإقامة 

رشاكات جديدة من أجل تلبية احتياجات الفاعلني من القطاع الخاص والدعوة 

إىل زيادة انخراطهم ومشاركتهم يف املنتديات اإلقليمية والعاملية لسالمة األغذية، 

ال سيام تلك التي تتعلق بصياغة خطة تنمية القدرات ووضع املعايري والتطوير 

التنظيمي يف مجال سالمة األغذية. وهي تدعو أيضاً إىل عقد املنتديات التعاونية 

مة خصيصاً التي تضم الرشكاء وأصحاب املصلحة املتعددين )من  ذات الصلة واملصمَّ

القطاعني العام والخاص( لتشجيع الحوار حول سالمة األغذية. 

وانطالقاً من مبادئ عمليات اليونيدو املرتسخة يف أهمية بناء الجسور مع القطاع 

الخاص والتواصل مع الرشكاء عىل الصعيدين املحيل والعاملي، تركز املنظمة أيضاً 

عىل املساهمة النشطة يف الرشاكات التي تقام مع القطاع الخاص، مثل املبادرة 

العاملية لسالمة األغذية، وكذلك جهود أصحاب املصلحة املتعددين مثل الرشاكة 

العاملية لسالمة األغذية، وهي رشاكة بني القطاعني العام والخاص يستضيفها البنك 

الدويل. وتُعتب هذه الرشاكات أدوات رئيسية يف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة من خالل تنفيذ نهج متامسك وشامل إزاء سالمة األغذية.

اللبنة 

•   متكني املنشآت الصناعية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص املعنية باألغذية 
واألغذية الزراعية من املشاركة يف املبادرات والبامج الوطنية املتعلقة بسالمة 

األغذية من خالل مساهمتهام يف تصميم تلك املبادرات والبامج وإيصالها 

وتنفيذها، بالرشاكة مع غريها من أصحاب املصلحة.

•   تعزيز مشاركة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص املعنية باألغذية واألغذية 
الزراعية يف مبادرات وضع املعايري والتطوير الرقايب يف مجال سالمة األغذية عىل 

الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

•   الدعوة إىل مشاركة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص املعنية باألغذية واألغذية 
الزراعية عىل نحو أقوى وأكرث فعالية يف املنتديات العاملية املعنية بسالمة 

األغذية، وال سيام تلك املتعلقة بصياغة مستقبل تنمية القدرات والبيئة التنظيمية 

فيام يخص سالمة األغذية.

مة خصيصاً لدعم الرشاكات بني  •   وضع نُهج للتواصل وعقد منتديات مصمَّ
القطاعني العام والخاص املكرَّسة للنهوض بسالمة األغذية يف إطار دعم فرص 

تنمية املنشآت الصناعية.

 تيسري مشاركة القطاع الخاص يف الرشاكات العاملية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بسالمة األغذية

٣ . ١ –
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وتهدف اليونيدو، من خالل تنفيذ نهجها بشأن سالمة األغذية الداعي إىل هيكلة 

تدخالتها ذات الصلة بسالمة األغذية ودمجها يف خطة املنظمة لتحقيق التنمية 

الصناعية الشاملة، إىل ضامن اعتامد منهج عمل متامسك وشامل فيام يخص سالمة 

األغذية كوسيلة لتحقيق هدفها املتمثل يف "أغذية أكرث سالمة من أجل منشآت 

صناعية مستدامة وقادرة عىل الصمود".
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