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 مقدمة .۱

-

-

-

تعتبر سالمة األغذیة من أبرز تحدیات الصحة العامة 
في كل بلدان العالم و أحد العناصر الھامة لدفع وتطویر 

التبادل التجاري لألغذیة. 

إن لجنة الدستور الغذائي، باعتبارھا اآللیة العالمیة 
لوضع المعاییراالساسیة في مجال سالمة االغذیة، 

أوصت بتبني القرارات التقنیة المتعلقة بسالمة االغذیة 
اعتمادا على منھجیة تحلیل المخاطر والتي تتركب من 

في نفس الوقت مرتبطة وھي:   ثالثة عناصر منفردة و 

 تقییم المخاطر: المشورة العلمیة و تحلیل المعلومات 

 إدارة المخاطر: االجراءات الفنیة و المراقبة 

 اإلبالغ بالمخاط: الحوار مع جمیع أصحاب 
 المصلحة

على التفاعل الغذائي دستور اللجنة  حثت لقد
 مي المخاطر و مدیریھا في بیئةالمتواصل بین مقیّ 

المستمر مع أصحاب الشأن في  بالتواصلتتّسم 
یكون منھج تحلیل المخاطر و مجاالت سالمة الغذاء.

عناصر الثالث متكاملة في الأكثر فعالیة عندما تكون 
 .إطار أخذ القرار المتعلق بسالمة األغذیة

 قرارات إلتخاذ تؤدي المخاطر تحلیل منھجیة إتباع إن
 وتساعد الصحیة، للمخاطر للتصدي متسقة و بةائص

 و الصحة إتفاقیة إطار في إلتزماتھا تنفید على الدول
 األغذیة، سالمة نظام مصداقیة دعمو النباتیة الصحة

كما تساھم في تحدید الثغرات و حدود المعرفة العلمیة 
جدیدة وذات أولویة في ث إطالق بحوبما یساعد على 

 .األغذیةمجال سالمة 

 

 
 المخاطر تقییم أھمیة. ۲

 :تساعد على إن تقییم المخاطر منھجیة علمیة

الناتجة عن  المحتملةالتأثیرات الصحیة  یردتق -
. الغذاءخطر في مصدر  وجود

الخطر في مصدر  و إنتقالوجود  مدى تحدید  -
من المزرعة إلى ، سلسلة الغذائیةال مختلف مراحل

. المائدة

التدابیر الصحیةالمعتمدة في  فعالیة وكفاءة تقییم -
 الرقابة على األغذیة.

تأثیر على صحة  التي ال تؤدي الىتحدید الحاالت  -
على مصدر تحتوي تھالك أغذیة إسالمستھلك نتیجة 

الخطر. 

العلمیة، وعندما تكون منفذة وفقا المنھجیة إن ھذه 
میة یسلیمة، تدعم متانة القرارات التنظالسالیب 

 لسالمة األغذیة.

اخذ القرارت  إعتماد تقییم المخاطر فيولذا فإّن 
المنطقة العربیة،  في باألغذیةالتنظیمیة المتعلقة 

 سیؤدي إلى:

في  قرارات سالمة األغذیة بین البلدانموائمة  -
 و بقیة المجتمع الدولي. المنطقة العربیة

تتناسب مع  وأنظمة لسالمة الغذاء، قرارات تدابیر -
أكثر فعالیة من درجة الخطورة المتوقعة وتتسم ب

  والتنفیذ. لفةحیث التك
مشجعة  غذیةلسالمة األ وجود بیئة تنظمیة -

و إنتاج األغذیة  لإلستثمارات و التجارة في قطاع
 .الزراعیةالمواد 
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إعتماد النھج العلمي لتقییم المخاطرفي المنطقة  
 العربیة ینبغي أن:

 والمنھجیات یستند على أحدث األدلة العلمیة
 الحدیثة.

المنطقة أنحاء جمیع في بإستمراراتباعھ تم ی 
 .العربیة

 مستمریطبق بطریقة شفافة و موثقة بشكل. 
 واضحا في تعاملھ مع عدمیكون

 التفاوتإمكانیات و  (uncertainty)الیقین
 (variability) واختالف النتائج

 یخضع للمراجعة و التحدیث على أساس أدلة
 علمیة جدیدة

الحاالت التي تستدعي إستعمال نھج تقییم المخاطر 
 األغذیة في المنطقة العربیة: ابةأنظمة رقفي 

 التسممات و االغذیة سالمة حوادث إدارة  -۱
 (outbreaks)الجماعیة  الغذائیة

حوادث سالمة الغذاء المرتبطة بأغذیة ملوثة، سواء 
أم ال، ینبغي أن  جماعیة أو تسممات\أدت ألمراض و

تدار إعتمادا على منھجیة علمیة لتقییم المخاطر. یجب 
القرارات التنظیمیة  ماتیئج ھذه التقینتا تساندأن 

على أرض الواقع ( مثال:سحب،  لسالمة الغذاء
إسترجاع ، حجز المنتج ، فرض توقیف معاملة
تجاریة غذائیة، تقدیم النصح و المشورة للمستھلیكین، 

ھناك حاجة إلى القدرة على إجراء  ،و بالتالي ....)الخ
بسرعة تتناسب مع مات على نحو منتظم ویھذه التقی

ملین اومصالح المتعحمایة صحة المستھلك التزامات 
 اإلقتصادیین في میدان األغذیة

ھج العلمیة خالل انمینبغي تطبیق نفس األسالیب وال
حوادث سالمة الغذاء على األغذیة المنتجة محلیا و 

 المستوردة.

 و المحلیة الغذائیة السالمةمواصفات  وضع -۲
 : اإلقلیمیة

 السالمة الغذائیةمواصفات إن اإلعتماد على 
لمرتكزة على التقییم العلمي ذو اھمیة كبرى لضمان ا

من قبل أصحاب المصلحة المواصفات ھذه تبني 
تفاقیة الصحة إلتزامات إالمحلیین والدولیین وتلبیة 

 والصحة النباتیة. 

لمخاطر امات یإنجاز تقییجب باإلضافة الى ذلك، 
على غرار معیار دولي  تبّنيأجل  سواء كان ذلك من

بعد التأكد من  توصیات ھیئة الدستور الغذائي،
أو وضع معیار جدید مطلوب مالءمتھ للمنطقة

 إلحتیاجات المنطقة. 

وتجدر اإلشارة الى أن القدرة على إجراء ھذه 
قاللیة المنطقة في اعتماد تاستساھم في التقییمات 

المواقف تدعم و مواصفات مبنیة على أسس علمیة 
،  في نقاشات الدستور الغذائيشاركة الم عندالعربیة 

حمایة المصالح فعالیة الجھود الساعیة ل ساندما یم
 .العربیة اإلقتصادیة للمنطقة

تقییم  علىالحاجة إلى تعزیز قدرة المنطقة العربیة 
  المتعلقة باالغذیة: المخاطر الصحیة

تعزیز قدرات ھیئات الرقابة  لقد أصبح من الملحّ 
على األغذیة في المنطقة العربیة على وضع 
وإستخدام نتائج تقییمات مخاطر سالمة الغذاء دعما 

 للقرارات التنظیمیة المتعلقة باألغذیة.

یسیر المبادرة العربیة لسالمة األغذیة و ت تتیح
،والتي یتم تنفیذھا من قبل منظمة االمم  التجارة

ة الصناعیة، بالتعاون مع جامعة الدول المتحدة للتنمی
العربیة و أجھزتھا المعنیة: المنظمة العربیة للتنمیة 
الزراعیة والمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة 

الفرصة لتعزیز القدرة على تقییم المخاطر  والتعدین،
 الصحیة المتعلقة باالغذیة عبر مبادرة مخصصة.
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 ةمة االغذییوصى بان تقدم السلطات المعنیة بسال 
 :ومراقبتھا في المنطقة العربیة الدعم والمساھمة في

  المؤھلیین من خبراء سالمة الغذاء  نخبةتكوین
لمعالجة  ،جراء تقییم المخاطر المرتبطة باالغذیةال

االخطار الكیمیائیة والمیكروبیولوجیة سواًء في اطار 
سالمة  تحقیقات سالمة االغذیة او دعم وضع معاییر

  االغذیة
  ّن من: وضع سیاسة عربیة لتقییم المخاطر تمك

o تقدیم دلیل موثق حول نطاق تطبیق تقییمات
 المخاطر الغذائیة في المنطقة العربیة.

oتحدید فئات فرعیة او انظمة او مناطق
جغرافیة معینة تتطلب معالجة خاصة عند 

 انجاز تقییمات المخاطر.
o مستویات/فئات تحدید معاییر لتصنیف

 الصحیة.المخاطر 
oب تحدید االجراءات والمنھجیات الواج

 .عدم الیقین حاالت اتباعھا عند التعامل مع
o تحدید توجیھات فیما یتعلق بمستوى الحمایة

المناسب الذي یجب تحقیقھ على مستوى 
 المنطقة العربیة. 

  تقییم ل المادیة و البشریة مواردالتوافر واستدامة
المخاطر لدعم سلطات مراقبة االغذیة في جمیع 
انحاء المنطقة العربیة من خالل تحدید وتنفیذ آلیات 

في إطار شبكة خبراء تشكیل صلة مثل آلذات 
 .عربیة لتقییم المخاطرمنظومة او ھیئة 

ان المساھمة في تعزیز قدرات وكفاءات تقییم مخاطر 
شرط اساسي سالمة الغذاء في المنطقة العربیة ھو 

 في المنطقة العربیةاء لتطویر ومواءمة انظمة سالمة الغذ
لحمایة صحة المستھلك ودعم التجارة البینیة للمواد 

 الغذائیة في المنطقة العربیة. 
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To read more about the SAFE Initiative, please visit the
official SAFE website by visiting the link below:

http://arabsafetrade.org 

You can also follow the SAFE Initiative on Facebook and Twitter:

https://www.facebook.com/ArabSafeTrade/

Twitter: @ArabSafeTrade
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تم اعداد هذه الوثيقة من قبل مجموعة عمل تقييم املخاطر للمبادرة العربية لسالمة األغذية 

رة. وتسهيل التجا

التجارة هي مبادرة تنمية القدرات ممولة من قبل  املبادرة العربية لسالمة األغذية وتسهيل 

الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  قبل  من  تنفيذها  ويتم  السويد،  مملكة  حكومة 

واملنظمة  الزراعية  للتنمية  العربية  واملنظمة  العربية  الجامعة  منظمة  مع  بالرشاكة  (يونيدو) 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين

رجى  لإلطالع عىل املزيد من التفاصيل بشأن املبادرة العربية لسالمة األغذية وتسهيل التجارة، يُ

ي الرسمي زيارة املوقع اإللكرتو

 يمكنك أيضاً التواصل مع املبادرة العربية لسالمة األغذية وتسهيل التجارة عىل 

   TWITTER و FACEBOOK

http://arabsafetrade.org 
http://arabsafetrade.org/
https://www.facebook.com/ArabSafeTrade/
https://twitter.com/arabsafetrade?lang=de
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