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 مقدمة

 

يصف دليل اإلجراءات هليئة الدستور الغذائي األسس القانونيـة والوظيفـة العمليـة للهيئـة      

هـذا الـدليل أمـرر ضـرورض ألعضـاء هيئـة الدسـتور الغـذائي         وأجهزتها الفرعية. ومعرفـة تتويـات   

باإلضـافة إىل   ،م الدليل إىل سبعة أقسامواملراقبني لكي يشاركوا بصورٍة فعالة يف عمل اهليئة. وقد قّس

 املرفق، على الوجه التالي:

 وهو القسم الـذض يتضـما النظـام األساسـي     والتعاريف األساسية النصوص األول: القسم ،

والئحتها الداخلية، واملبادئ العامة للدستور الغذائي، باإلضـافة إىل تعـاريف املصـطلحات    للهيئة، 

 ألغراض الدستور الغذائي اليت تساعد يف تفسرٍي موحد هلذه النصوص.

 وحيتـوض علـى إجـراءات     ،الصـلة  ذات والنصوص الدستور مواصفات وضع الثاني: القسم

لصلة، ومعايري وضع أولويـات العمـل، واألجهـزة    موحدة لوضع مواصفات الدستور والنصوص ذات ا

الفرعية، وإرشادات بشأن العالقات بني اللجـان السـلعية واللجـان العامـة، باإلضـافة إىل اسـتمارة       

للمواصفات السلعية يف الدستور وترتيبـات للنظـر يف أحكـام إضـافات األغذيـة، وخطـوط توجيهيـة        

 ئ الختيار طرق التحليل وإجراءات املعاينة.لوضع أو مراجعة مدونات ممارسة النظافة، ومباد

 وحيتوض على خطـوط توجيهيـة    ،الفرعية األجهزة لعمل توجيهية خطوط الثالث: القسم

لتيســري عمــل جلــان الدســتور وشــفافيتها، وأفرقــه املهــام املخصصــة، وجمموعــات العمــل الفعليــة 

 .واإللكرتونية

 عامة وخاصة عا حتليل املخـاطر يف  وحيتوض على نصوص  ،املخاطر حتليل الرابع: القسم

إطار هيئة الدستور واألجهزة الفرعية التابعة هلا اليت تعمـل يف جمـال يايـة صـحة املسـتهلكني،      

 .وأجهزة اخلرباء واملشاورات املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

 ويشمل قوائم األجهزة الفرعية  ،الغذائي الدستور هليئة الفرعية األجهزة :اخلامس القسم

 .التابعة للهيئة واختصاصاتها

 ويشمل قائمة األعضاء يف اهليئة )مـع تـاريا انضـمامهم عنـدما     ، العضوية السادس: القسم

 .يتوافر( واملهام األساسية لنقاط االتصال بالدستور

 خلطـوط  وهو القسم الذض حيـدد املبـادئ وا  ، األخرى املنظمات مع العالقات السابع: القسم

ــة    ــة احلكومي ــات الدولي ــذائي واملنظم ــة الدســتور الغ ــني هيئ ــات ب ــيت حتكــم العالق ــة ال  التوجيهي

 .وغري احلكومية



 

2 

 وحيتوض على بيانات للمبـادئ املتعلقـة بـدور العلـوم يف     املرفق: القرارات العامة للهيئة ،

وبيانات باملبـادئ املتعلقـة   عملية اختاذ القرار يف الدستور، ومدى أخذ العوامل األخرى يف االعتبار، 

 .بدور تقدير املخاطر اليت تتعرض هلا سالمة األغذية، وإجراءات تيسري التوصل إىل توافق يف اآلراء

مـا دليـل اإلجـراءات يف أعقـاد الـدورة       ايعشروال اخلامسةقد أعدت األمانة هذه الطبعة ل 

وميكـا احلصـول علـى    . 2016 عـام  والثالثني هليئة الدستور الغذائي، اليت عقدت يف روما التاسعة

مانـة هيئــــة الدسـتور    أمزيد ما املعلومـات عـا هيئـة الدسـتور الغـذائي وأجهزتهـا الفرعيـة مـا         

الغذائي، برنامج مواصفات األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة،    

  :اإلنرتنتما املوقع على و، FAO, 00153 Rome, Italy: وعنوانه

http://www.codexalimentarius.org 

 

. 

http://www.codexalimentarius.org/
http://www.codexalimentarius.org/
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 :األول القسم

 والتعاريف األساسية النصوص

 

        النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي )الـذض اعتمدتـه الـدورة احلاديـة عشـرة ملـؤ ر

، واعتمدته اجلمعية العامة للصـحة العامليـة يف دورتهـا السادسـة     1961املنظمة يف عام 

 (.2006و1966ل يف عامي م ُعّدث، 1963عشرة يف عام 

  1963الالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي )اعتمدتها اهليئة يف دورتها األوىل عام .

ــ ــوام ألت يف ّدوُعــ  2003و 1999و 1970و 1969و 1968و 1966و 1965و 1964عــ

 (.2007و 2006و 2005و

  1966لت يف عــوام ّد، وُعــ1965املبــادئ العامــة للدســتور الغــذائي )اعتمــدت يف عــام 

 (.2007و 1995و 1993و 1969و

   التعاريف 
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 النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي

 1 املادة

عـا تقـديم مقرتحـات إىل     ،أدنـاه  5تكون هيئة الدستور الغذائي مسؤولة، مع مراعاة املادة  

املديريا العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العامليـة، وتستشـار مـا جانبهمـا، بشـأن       

 مجيع املسائل املتصلة بتنفيذ برنامج مواصـفات األغذيـة املشـرتك بـني املنظمـتني، بغـرض حتقيـق        

 ما يلي:

 جارة باألغذية؛ياية صحة املستهلكني وضمان ممارسات نزيهة يف الت )أ(

تعزيز تنسيق مجيع األعمال املتصلة مبواصفات األغذية اليت تضطلع بها املنظمات  )د(

 الدولية احلكومية وغري احلكومية؛

حتديد األولويات املتعلقة بإعـداد مشـروعات املواصـفات واسـتهالل هـذا اإلعـداد        )ج(

 وتوجيهه، ما خالل املنظمات املناسبة ومبعونتها؛

الصيـغ النهائيـة للمواصفـات املوضوعـة يف إطار الفقرة )ج( أعاله ثـم القيـام   إعداد  )د(

ــذائي  ــتور غ ــرها يف دس ــب    ،بنش ــة، إىل جان ــة أو عاملي ــفات إقليمي ــواء كمواص س

املواصفات الدولية اليت تكون األجهزة األخرى املـذكورة يف الفقـرة )د( أعـاله قـد     

 أعدت صيغها النهائية، حيثما انطبق ذلك؛

 تعديل املواصفات املنشورة حبسب االقتضاء يف ضوء التطورات املستجدة. )هـ(

 2 املادة

عضوية اهليئة مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني يف منظمة األغذية  

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املهتمني باملواصفات الدولية لألغذية. وتضم عضوية اهليئة الدول 

ت املديريا العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية برغبتها يف االنضمام اليت أخطر

 لعضوية اهليئة.

 3 املادة

و ألض عضو منتسب، يف منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصـحة  أو  ألض دولة عضو، جي 

ئة أن حيضر بصفة مراقب العاملية غري منضم إىل عضوية اهليئة ولكنه يولي اهتماما خاصا لعمل اهلي

دورات اهليئة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتهـا املخصصـة بنـاء علـى طلـب يرسـله إىل املـدير العـام         

 ملنظمة األغذية والزراعة أو املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، كلما كان مناسبا.
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 4 املادة

األغذيـة والزراعـة أو   جيو  للدول اليت ليسـت دوال أعضـاء أو أعضـاء منتسـبني يف منظمـة       

منظمة الصحة العاملية ولكنهـا أعضـاء يف األمـم املتحـدة أن تـدعى، بنـاء علـى طلبهـا، إىل حضـور          

اجتماعات اهليئة بصفة مراقب، وفقا ألحكـام منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة        

 املتعلقة مبنح البلدان صفة املراقب.

 5 املادة

وتوصياتها إىل مؤ ر منظمة األغذية والزراعـة وإىل اجلهـا  املماثـل يف    تقدم اهليئة تقاريرها  

منظمة الصحة العاملية ما خالل املدير العام لكل منهما. وتعمم نسا مـا التقـارير، مبـا يف ذلـك أض     

 اســتنتاجات وتوصــيات، علــى الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة املهتمــة، حاملــا تتــوافر لتأخــذ

 بها علما.

 6 املادة

تنشئ اهليئة جلنة تنفيذية يضما تشكيلها  ثيال وافيا ملختلف املناطق اجلغرافية يف العامل  

 اليت ينتمي إليها أعضاء اهليئة. وتعمل اللجنة التنفيذية كجها  تنفيذض للهيئة فيما بني دوراتها.

 7 املادة

، رهنـا بتـوافر   جيو  للهيئة أن تنشئ أض أجهزة فرعية أخرى تراها ضرورية ألداء مهمتهـا  

 األموال الال مة.

 8 املادة

جيو  للهيئة أن تعتمد وتعدل الالئحة الداخلية اخلاصة بها اليت تـدخل حيـز النفـاذ فـور      

إقرارها ما جانب املديريا العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، مع مراعاة أيـة  

 .مصادقة قد تستلزمها إجراءات هاتني املنظمتني

 9 املادة

مصروفات تشـغيل اهليئـة وأجهزتهـا الفرعيـة، عـدا األجهـزة الـيت يقبـل أحـد األعضـاء            

رئاستها، تتحملها ميزانية برنامج مواصفات األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة   

نظمـتني وفقـا   الصحة العاملية، وتتوىل منظمة األغذيـة والزراعـة إدارة هـذه امليزانيـة بالنيابـة عـا امل      

لالئحة املالية ملنظمة األغذية والزراعة. ويشرتك املديران العامان ملنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة     

الصحة العاملية يف حتديد حصة كل ما املنظمتني يف تكاليف الربنامج، وإعـداد التقـديرات املنـاظرة    



 والتعاريف األساسية النصوص :األول القسم

6 

تني للمنظمتني توطئة إلقرارها ما جانـب  املتعلقة باملصروفات السنوية إلدراجها يف امليزانيتني العادي

 األجهزة الرئاسية املختصة.

 10 املادة

مجيع املصروفات )مبا فيها املتعلقة باالجتماعات والوثائق والرتمجة الفورية( اليت ينطوض عليها 

العمل التحضريض املتصل مبشروعات املواصفات اليت يضطلع به أعضاء اهليئة، سواء بصورة 

ء على توصية اهليئة، تتحملها احلكومة املعنية. ولكا جيو  للهيئة أن توصي، يف مستقلة أو بنا

حدود تقديرات ميزانيتها املعتمدة، بأن يعترب جزء تدد ما تكاليف العمل التحضريض الذض 

  تضطلع به احلكومة بالنيابة عا اهليئة ما مصروفات التشغيل اخلاصة باهليئة.
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 الدستور الغذائييئة هلالالئحة الداخلية 

 العضوية –املادة األوىل 

عضوية هيئة الدسـتور الغـذائي املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة           -1

العاملية، اليت سيشار إليها فيما يلي باسم "اهليئة"، مفتوحة أمام مجيع الـدول األعضـاء واألعضـاء    

 الصحة العاملية. املنتسبني يف منظمة األغذية والزراعة و/أو منظمة

تتألف عضوية اهليئة ما الدول املؤهلة اليت أخطرت املدير العام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة     -2

 أو املدير العام ملنظمة الصحة العاملية برغبتها يف االنضمام لعضوية اهليئة.

إما يف منظمة األغذيـة   ،تشمل العضوية أيضًا منظمات التكامل االقتصادض اإلقليمية األعضاء -3

والزراعة أو يف منظمة الصحة العاملية اليت أخطرت املدير العـام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة أو املـدير      

 العام ملنظمة الصحة العاملية عا رغبتها يف االنضمام إىل عضوية اهليئة.

العام ملنظمـة الصـحة   يبلغ كل عضو يف اهليئة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو املدير  -4

العاملية بأمساء ممثليه، وبأمساء سـائر أعضـاء وفـده إذا أمكـا، قبـل افتتـاو كـل دورة مـا دورات         

 اهليئة.

 املنظمات األعضاء –املادة الثانية 

للمنظمة العضو أن  ارس حقوق العضـوية بالتنـاود مـع الـدول األعضـاء فيهـا الـيت هـي          -1

 تصاصها.أعضاء يف اهليئة، كلر يف جمال اخ

للمنظمة العضو أن تشارك فيما يتعلق باملسائل اليت تقع ضما اختصاصـاتها يف أض اجتمـاع    -2

تعقده اهليئة أو أجهزتها الفرعية واليت يكون ألض دولة ما الدول األعضاء فيها حق املشاركة فيها. 

مـة العضـو يف   ويكون ذلك بدون اإلخالل بإمكانية الـدول األعضـاء علـى بلـورة أو دعـم موقـف املنظ      

 اجملاالت الواقعة ضما نطاق اختصاصاتها.

للمنظمة العضو أن تتمتع يف املسائل اليت تقع ضما نطاق اختصاصـاتها، أثنـاء أض اجتمـاع     -3

، بعـدد مـا   2تعقده اهليئة أو أض ما أجهزتها الفرعية اليت حيق هلا املشاركة فيـه عمـاًل بـالفقرة    

ها اليت حيـق هلـا التصـويت يف االجتمـاع واحلاضـرة سـاعة       األصوات يعادل عدد الدول األعضاء في

التصويت. ويف حال مارست املنظمة العضـو حقهـا يف التصـويت، ال  ـارس الـدول األعضـاء فيهـا        

 حقوقها يف ذلك وبالعكس.
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ال حيق انتخاد املنظمات األعضـاء أو تعيينهـا أو توليهـا أض منصـب يف اهليئـة أو يف أض       -4

ك املنظمـة العضـو يف التصـويت ألض منصـب انتخـابي يف اهليئـة وأجهزتهـا        جها  فرعي. وال تشار

 الفرعية.

قبـل انعقــاد أض مـا اجتماعــات اهليئـة أو أجهزتهــا الفرعيـة الــيت حيـق فيهــا ألض مــا       -5

املنظمات األعضاء املشاركة فيها، يتعّيا على املنظمة العضو أو الدول األعضاء فيهـا حتديـد اجلهـة    

بني املنظمة العضو والدول األعضاء فيها يف قضية معينة تكون موضـوع البحـيف يف   املختصة، كتابًة، 

االجتماع ومعرفة أض ما املنظمة العضو أو الدول األعضاء فيها حيق هلا التصـويت بالنسـبة إىل كـل    

بند ما بنود جدول األعمال. وال شيء يف هذه الفقرة مينع املنظمات األعضاء أو الدول األعضاء فيهـا  

اإلدالء بإعالن موّحد يف اهليئة وكل ما األجهزة الفرعية الـيت حيـق فيهـا للمنظمـات األعضـاء      ما 

املشاركة فيها ألغراض هذه الفقرة، على أن يبقى اإلعالن سارض املفعول بالنسـبة إىل القضـايا وبنـود    

يالت الـيت  جدول األعمال املقرر حبثها يف االجتماعات الالحقة، مع مراعـاة االسـتثناءات أو التعـد   

 يشار إليها قبل انعقاد كل اجتماع على حده.

جيو  ألض عضو يف اهليئة الطلب إىل املنظمة العضو أو الدول األعضاء فيها تقديم معلومـات   -6

عا اجلهة املختصة بني املنظمة العضو أو الدول األعضاء فيها يف قضية معينة. ويتعني على املنظمـة  

 ية تقديم تلك املعلومات كلما طلب منها ذلك.العضو أو الدول األعضاء املعن

بالنسبة إىل بنود جدول األعمال اليت تشـمل مسـائل نقـل االختصـاص بشـأنها إىل منظمـة        -7

عضو واملسائل اليت تقع ضما نطاق اختصاص الدول األعضاء فيها، جيـو  للمنظمـة العضـو وللـدول     

باالعتبار يف مثل هذه احلـاالت، عنـد اختـاذ    األعضاء فيها املشاركة يف املناقشات. ويأخذ االجتماع 

2، فقط مداخلة اجلهة اليت حيق هلا التصويت1القرارات
. 

ما املادة السادسة، حيسب وفد املنظمة 7ألغراض حتديد النصاد، كما نصت عليه الفقرة  -8

قت العضو مبا يساوى عدد الدول األعضاء فيها اليت حيق هلا املشاركة يف االجتماع، واحلاضرة و

 حتديد النصاد، على أن يكون هلا حق التصويت على بند جدول األعمال ذض الصلة.

                                                 
 تعين كلمة "قرارات" التصويت واحلاالت اليت تتخذ فيها القرارات بتوافق اآلراء.  1
خيل ما ذكر أعاله مبا إذا كانت وجهات نظر الطرف الذض ال حيق له التصويت سُتضما يف تقرير االجتماع أم لا  ما دون أن  2

تضما. ويف حال ضمنت وجهات نظر الطرف الذض ال حيق له التصويت يف التقرير، يتضما التقرير أيضًا ذكر أنها وجهات نظـر  

 الطرف الذض ال حيق له التصويت.
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 هيئة املكتب –املادة الثالثة 

تنتخب اهليئة رئيسـا وثالثـة نـواد للـرئيس مـا بـني ممثلـي أعضـاء اهليئـة ومنـاوبيهم            -1

علما بأن املنـدود ال جيـو  انتخابـه     ؛ومستشاريهم )الذيا سيشار إليهم فيما يلي باسم "املندوبني"(

بغري موافقة رئيس وفده. وينتخب الرئيس ونوابه يف كل دورة ويشغلون مناصبهم اعتبارا مـا نهايـة   

الدورة اليت انتخبوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية. وال جيو  أن يبقى الـرئيس ونوابـه يف   

يئة الذيا كانوا مندوبني عنه وقت االنتخـاد. ويعلـا   مناصبهم إال إذا ظلوا حيظون بتأييد عضو اهل

املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عا خلو منصب متى أخطـره عضـو   

اهليئة بأن هذا التأييد قد توقف. وجيو  إعادة انتخاد الرئيس ونوابه مرتني، بشرط أال يكـون قـد   

 هاية الفرتة الثانية، أكثر ما سنتني.مضى على عملهم يف مناصبهم يف ن

يـرتأس الـرئيس، أو أحـد نوابـه يف حالـة غيابـه، اجتماعـات اهليئـة وميـارس الوظــائف           -2

األخرى اليت يستوجبها تيسري عمل اهليئة. ويتمتع نائب الرئيس الذض يؤدى عمل الـرئيس بـنفس   

 سلطات الرئيس وواجباته.

رئيس ما أداء دوره، يعـني املـديران العامـان ملنظمـة     يف حالة عدم  كا الرئيس أو نائب ال -3

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، بناء علـى طلـب الـرئيس املنصـرف، خـالل االنتخابـات       

ملنصب الرئيس، موظفا يقوم بعمل الرئيس إىل أن ينتخـب رئـيس مؤقـت أو رئـيس جديـد. ويتـوىل       

إىل أن يـتمكا الـرئيس أو أحـد نوابـه مـا ممارسـة       الرئيس املؤقت املنتخب يف هـذا اإلطـار منصـبه    

 مهامهم مرة أخرى.

 جيو  للهيئة أن تعني مقررا أو أكثر ما بني وفود أعضاء اهليئة. -4

يطلب ما املديريا العامني لكل ما منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة أن        -5

قد يكـون ضـروريا مـا املسـؤولني اآلخـريا،       ايعينا ما بني املوظفني يف منظمتيهما أمينا للهيئة وم

والذيا يكونون مسؤولني أمامهما على حنو مماثل، ملساعدة هيئـة املكتـب واألمـني العـام علـى أداء      

 مجيع واجباتهم اليت يتطلبها عمل اهليئة.

 املنسقون –املادة الرابعة 

اجلغرافيـة املـذكورة يف   جيو  للهيئة أن تعني منسقا ما بني أعضاء اهليئة ألض ما املواقـع   -1

)اليت سيشار إليها فيما يلي باسم "األقاليم"( أو ألية جمموعـة مـا البلـدان تعـني     1–املادة اخلامسة

بشكل تدد ما قبل اهليئة )اليت سيشار إليها فيما يلي باسم "جمموعات البلدان"( متى وجـدت،  

قلـيم أو اجملموعـة، أن عمـل الدسـتور     استنادا إىل اقرتاو ما أغلبية أعضاء اهليئة الذيا يشكلون اإل

 الغذائي يف البلدان املعنية يتطلب ذلك.
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ال يتم تعيني املنسقني إاّل بناء على اقرتاو ما أغلبية أعضاء اهليئة الـذيا يشـكلون اإلقلـيم     -2

وما حييف املبدأ، يتم ترشيحهم يف كل دورة للجنة التنسيق ذات  املعين أو جمموعة البلدان املعنية.

(، ويتم تعييـنهم يف الـدورة العاديـة التاليـة للهيئـة.      2)د()1-11ة واليت ُتنشأ مبوجب املادة الصل

وهم يشغلون مناصبهم ما نهاية هذه الدورة. جيـو  إعـادة تعـيني املنسـقني لفـرتة ثانيـة. وسـتتخذ        

 اهليئة الرتتيبات الضرورية لضمان التواصل يف مهام املنسقني.

 فيما يلي:وتتمثل وظائف املنسقني  -3

( يف 2)د()1-تعيني رئيس جلنة التنسيق املنشـأة مبوجـب املـادة احلاديـة عشـرة      )أ(

 إقليمهم أو جمموعة بلدانهم؛

مساعدة وتنسيق عمل جلان الدستور الغذائي املنشأة مبوجب املادة احلاديـة عشـرة    )د(

( يف إقلـيمهم أو جمموعـة بلـدانهم، فيمـا يتعلــــق بإعـداد مشـروعات        1)د()1–

ــى    ــدا لعرضــها عل املواصــفات، واخلطــوط التوجيهيــة والتوصــيات األخــرى  هي

 اهليئة؛

مساعدة اللجنة التنفيذية واهليئة، حسبما يقتضى األمـر، بإحاطتهمـا علمـا بـ راء      )ج(

البلدان واملنظمات اإلقليمية احلكومية وغري احلكوميـة املعـرتف بهـا يف إقلـيم كـل      

 اقشة أو اليت حتظى باالهتمام.منهم بشأن املسائل اليت ختضع للمن

 اللجنة التنفيذية –املادة اخلامسة 

تتألف اللجنة التنفيذية ما رئيس ونواد رئيس اهليئة واملنسقني املعينني على أساس املادة  -1

الرابعة باإلضافة إىل سبعة أعضاء آخريا تنتخبهم اهليئة يف دوراتها العادية ما بني أعضائها، على 

عا كل موقع ما املواقع اجلغرافية التالية: أفريقيـا، وآسـيا، وأوروبـا، وأمريكـا     أساس عضو واحد 

الالتينية والكارييب، والشرق األدنى، وأمريكا الشمالية، وجنود غرد احمليط اهلادض. وال ينبغـي  

أن تضم اللجنة التنفيذية أكثر ما مندود واحد ما أض بلد ما البلدان. ويبقـى األعضـاء املنتخبـون    

أساس إقليمي يف مناصبهم ما نهاية دورة اهليئة اليت انتخبوا فيها حتى نهاية الدورة العادية على 

الثانية التالية، وجيو  إعادة انتخـابهم إذا مل يكونـوا قـد أمضـوا يف مناصـبهم أكثـر مـا سـنتني يف         

خـابهم لفـرتة   الدورة اجلارية، ولكا بعد أن يبقوا يف مناصبهم لفرتتني متعاقبتني ال جيـو  إعـادة انت  

تالية. وُينتظر ما األعضاء املنتخبني على أساس إقليمي أن يتوخـوا أثنـاء تأديـة عملـهم يف اللجنـة      

 التنفيذية مصلحة اهليئة ككل.

تعمل اللجنة التنفيذيـة، يف الفـرتات الفاصـلة بـني دورات اهليئـة، بالنيابـة عـا اهليئـة          -2

التنفيذية أن تقدم مقرتحات إىل اهليئة بشـأن   بوصفها جها ها التنفيذض. وجيو  بوجه خاص للجنة
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االجتاه العام والتخطيط االسرتاتيجي وبرجمة عمل اهليئة، وأن تـدرس املشكــالت اخلاصــة، وأن    

تساعـد علـى إدارة برنامج اهليئة لوضع املواصفات، وعلى وجه التحديد إجـراء اسـتعراض تقييمـي    

 ملواصفات.ملقرتحات القيام بعمل ورصد التقدم يف وضع ا

تدرس اللجنة التنفيذية مسائل تددة حييلها إليها املديـــــران العامـان لكـل مـا منظمـة       -3

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، إضافة إىل تقديرات مصروفات برنامج عمل اهليئة املقـرتو  

 .1-حسبما يرد وصفه يف املادة الثالثة عشرة

ما تراه ضروريا ما اللجان الفرعية ما بني أعضائها لتمكينهـا   جيو  للجنة التنفيذية إنشاء -4

ما ممارسة وظائفها بصورة فعالة بقدر اإلمكان. وينبغي أن يكون عدد أعضاء هـذه اللجـان الفرعيـة    

تدودا، وأن تنجز العمل التحضريض وترفع تقاريرها إىل اللجنة التنفيذية. وتعني اللجنة التنفيذيـة  

اهليئة ليتوىل رئاسـة أض مـا هـذه اللجـان الفرعيـة. وينبغـي أخـذ التـوا ن          واحدا ما نواد رئيس

 اجلغرايف املناسب بعني االعتبار يف عضوية هذه اللجان الفرعية.

رئـيس ونـواد رئـيس اللجنـة      –علـى التـوالي    –يكون رئيس ونواد رئـيس اهليئـة هـم     -5

 التنفيذية.

اعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة، بالتشـاور مـع       يعقـد املديران العامان ملنظمـة األغذيـة والزر   -6

الرئيس، دورات اللجنة التنفيذية كلمــا دعـت الضـرورة إىل ذلـك. وجتتمـع اللجنـة التنفيذيـة، يف        

 األحوال املعتادة، قبيل كل دورة للهيئة مباشرة.

 تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إىل اهليئة. -7

 الدورات –املادة السادسة 

، ما حييف املبدأ، دورة عادية واحدة كل سنة يف مقر منظمة األغذية والزراعـة  تعقد اهليئة -1

أو منظمة الصحة العاملية. وتعقـد دورات إضـافية متـى رأى ضـرورة ذلـك املـديران العامـان ملنظمـة         

 بعد التشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية. ،األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

مان ملنظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة دورات اهليئـة إىل      يدعو املديران العا -2

 االنعقاد وحيددان مكان اجتماعهما بعد التشاور، حيثما اقتضى األمر، مع سلطات البلد املضيف.

ترسل إىل مجيع أعضاء اهليئة مذكرة مبوعد ومكان انعقاد كل دورة ما دورات اهليئة قبـل   -3

 على األقل.ذلك املوعد بشهريا 

 لكل عضو يف اهليئة ممثل واحد جيو  أن يرافقه مناود أو أكثر ومستشاريا. -4
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جيو  ملمثل عضو أن يعني، يف االجتماعات العامة للهيئـة، مناوبـا يكـون لـه حـق الكـالم        -5

والتصويت باسم وفده أو وفدها بشأن أية مسألة. عالوة على ذلك، وبنـاء علـى طلـب املمثـل أو أض     

  تعيينه، جيو  للرئيس أن يسمح ملستشار بالكالم عا أية نقطة بعينها.مناود مت

 تعقد اجتماعات اهليئة يف جلسات علنية، ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك. -6

تشكل أغلبية أعضاء اهليئة نصابا قانونيا ألغراض التقدم بتوصيات لتعديل النظام األساسي  -7

. 1–ئحة الداخلية احلالية مبوجب املادة اخلامسـة عشـرة   للهيئة والعتماد تعديالت أو إضافات لال

وجلميع األغراض األخرى، يتألف النصاد القانوني ما أغلبية أعضـاء اهليئـة احلاضـريا للـدورة،     

عضـوا.   25يف املائة ما مجيع أعضاء اهليئة، وال أن تقل عـا   20شريطة أاّل تقل هذه األغلبية عا 

وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يشمل النصاد القـانوني للهيئـة، يف حالـة تعـديل أو اعتمـاد معيـار       

مقرتو إلقليم معني أو جملموعة بلدان تـددة، ثلـيف األعضـاء الـذيا ينتمـون إىل اإلقلـيم املعنـى أو        

 جمموعة البلدان املعنية.

 جدول األعمال –املادة السابعة 

امان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العامليـة، بعـد التشـاور مـع      يتوىل املديران الع -1

 رئيس اهليئة أو مع اللجنة التنفيذية، إعداد جدول أعمال مؤقت لكل دورة ما دورات اهليئة.

 يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو املوافقة على جدول األعمال. -2

املـدير العـام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة أو ملنظمـة        جيو  ألض عضو يف اهليئة أن يطلب مـا  -3

 الصحة العاملية إدراج بنود تددة يف جدول األعمال املؤقت.

يتوىل املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تعميم جدول األعمـال   -4

 قل.املؤقت على مجيع أعضاء اهليئة قبل افتتاو الدورة بشهريا على األ

جيو  ألض عضو يف اهليئة، وللمديريا العـامني ملنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة        -5

العاملية، بعد إرسال جدول األعمال املؤقت، اقـرتاو إدراج بنـود تـددة يف جـدول األعمـال بشـأن       

األغذيـة   مسائل ذات طابع عاجل. وتدرج هذه البنود يف قائمة تكميلية يتوىل املديران العامان ملنظمـة 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إرساهلا إىل مجيع أعضاء اهليئة قبل افتتاو الدورة إذا مسح الوقـت  

 بذلك، وإال فإن القائمة التكميلية ترسل إىل الرئيس لتقدميها إىل اهليئة.

ال حتذف ما جدول األعمال أض بنود أدرجتها فيه األجهزة الرئاسـية أو املـديران العامـان     -6

ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. وبعد املوافقة على جـدول األعمـال جيـو  للهيئـة،     

 بأغلبية ثلثي األصوات املدىل بها، أن تعدل جدول األعمال حبذف أو إضافة أو تنقيح أض بند.
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اء اهليئة يوافى املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مجيع أعض -7

والبلدان األخرى اليت جيو  هلـا حضـور الـدورة بصـفة مراقـب والبلـدان غـري األعضـاء واملنظمـات          

الدولية املدعوة إىل حضـورها بصـفة مراقـب بالوثـائق املقدمـة إىل اهليئـة يف أض دورة مـا دوراتهـا،         

 قش فيها.وترسل هذه الوثائق، ما حييف املبدأ، قبل شهريا على األقل ما الدورة اليت ستنا

 التصويت واإلجراءات –املادة الثامنة 

مـا هـذه املـادة.     3يتمتع كل عضو يف اهليئـة بصـوت واحـد، مـع مراعـاة أحكـام الفقـرة         -1

 يتمتع املناود أو املستشار حبق التصويت إاّل عندما حيل تل املمثل. وال

خـالف ذلـك يف هـذه     تتخذ قرارات اهليئة بأغلبية األصوات امُلدىل بها، ما مل ُيـن  علـى   -2

 الالئحة.

ة بلدان معينة وضع أحـد  إذا طلب أغلبية ما أعضاء اهليئة يشكلون إقليما معينا أو جمموع - 3

، توضع املواصفات املعنية كمواصفات موجهة أساسا لذلك اإلقليم أو لتلك اجملموعـة مـا   املواصفات

روع مواصـفات موجهـة أساسـا إىل    البلدان. وعندما يتم التصويت على وضع أو تعديل أو اعتماد مشـ 

إقليم أو جمموعة ما البلدان، ال جيو  أن يشرتك يف التصويت إال األعضاء املنتمون إىل ذلـك اإلقلـيم   

أو إىل تلك اجملموعة ما البلدان. ولكا ال جيو  اعتماد املواصفات إال بعد عرض نصها علـى مجيـع   

كام هذه الفقرة بوضع أو اعتماد مواصـفات منـاظرة   أعضاء اهليئة إلبداء تعقيباتهم عليه. وال ُتخل أح

 هلا نطاق إقليمي خمتلف.

مـا املـادة    2ما هذه املادة، والفقرة  5جيو  ألض عضو يف اهليئة، مع مراعاة أحكام الفقرة  -4

الثانية عشرة، أن يطلب إجراء التصويت بنداء األمساء، وفى هذه احلالـة يسـجل التصـويت الـذض     

 أدىل به كل عضو.

جتـرى االنتخابــات بـاالقرتاع السـرض، ولكـا إذا كـان عـدد املرشـحني ال يتجـاو  عـدد           -5

املناصب الشاغرة جا  للرئيس أن يقرتو على اهليئة البت يف االنتخاد بتوافق عام واضـح يف اآلراء.  

 وُيبت يف أية مسألة أخرى باالقرتاع السرض إذا قررت اهليئة ذلك.

ببنود جدول األعمال وبالتعديالت عليـه كتابـة وتسـلم إىل الـرئيس      ُتقدم املقرتحات املتعلقة -6

 الذض يعممها على ممثلي أعضاء اهليئة.

ما الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة، بعد إجـراء التغـيريات    12تنطبق أحكام املادة  -7

ثامنـة مـا هـذه    الضرورية، على مجيع املسائل الـيت مل تـتم معاجلتهـا بصـورة تـددة يف املـادة ال      

 الالئحة الداخلية.
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 املراقبون –املادة التاسعة 

جيو  ألض بلد عضو أو عضو منتسب يف منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصـحة العامليـة    -1

ليس عضوا يف اهليئة ولكنه يولي اهتماما خاصا لعمل اهليئة أن حيضر، بناء على طلـب يقدمـه إىل   

والزراعة أو املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، دورات اهليئة وأجهزتهـا  املدير العام ملنظمة األغذية 

الفرعيــة بصــفة مراقــب. وجيــو  لــه أن يقــدم مــذكرات وأن يشــارك يف النقــا  دون التمتــع حبــق 

 التصويت.

جيو  للبلدان غـري األعضـاء أو األعضـاء املنتسـبني يف منظمـة األغذيـة والزراعـة أو منظمـة          -2

ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة أن تدعى، بناء على طلبهـا ومـع مراعـاة مـا يعتمـده       الصحة العاملية

مؤ ر منظمة األغذية والزراعـة ومجعيـة الصـحة العامليـة مـا أحكـام متعلقـة مبـنح صـفة املراقـب           

للبلدان، إىل حضور دورات اهليئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب. وختضع صـفة البلـدان املـدعوة    

 ذه الدورات لألحكام ذات الصلة اليت يعتمدها مؤ ر منظمة األغذية والزراعة.إىل حضور ه

جيو  ألض عضو يف اهليئة أن حيضر دورات األجهزة الفرعية بصفة مراقب، ولـه أن يقـدم    -3

 مذكرات وأن يشارك يف النقا  دون التمتع حبق التصويت.

ة الصـحة العامليـة، مـع مراعـاة أحكـام      جيو  للمدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو ملنظم -4

املادتني اخلامسة والسادسة ما هذه الالئحة، دعوة منظمات دولية حكومية أو منظمات دوليـة غـري   

 حكومية إىل حضور دورات اهليئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب.

وهـذه  ختضع مشاركة املنظمات احلكومية الدولية يف عمل اهليئة، والعالقات بـني اهليئـة    -5

املنظمات، لألحكام ذات الصلة ما دستورض منظمة األغذيـة والزراعـة أو منظمـة الصـحة العامليـة،      

وكذلك للوائح منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصـحة العامليـة الـيت تنطبـق علـى العالقـات مـع        

مة الصـحة العامليـة،   املنظمات احلكومية الدولية؛ ويتوىل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو ملنظ

 حسبما يكون مالئما، أمر هذه العالقات.

وتنظم األحكام ذات الصلة ما دستور منظمة األغذية والزراعة أو منظمـة الصـحة العامليـة،     -6

وكذلك اللوائح السارية يف منظمة األغذية والزراعة أو منظمـة الصـحة العامليـة بشـأن العالقـات مـع       

ية، مشاركة املنظمات الدولية غري احلكومية يف عمل اهليئة والعالقات املنظمات الدولية غري احلكوم

بني اهليئة وهذه املنظمات. ويتوىل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعـة أو منظمـة الصـحة العامليـة،     

حسبما يكون مالئما، أمر هذه العالقات بناء على مشورة اللجنة التنفيذيـة. وتضـع اهليئـة املبـادئ     

ري املتعلقة مبشاركة املنظمات الدولية غري احلكومية يف عملها، مبا يتسق مع اللـوائح السـارية   واملعاي

 يف منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العاملية وتبقى هذه املبادئ واملعايري قيد االستعراض.
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 السجالت والتقارير –املادة العاشرة 

را يتضــما آراءهــا وتوصــياتها واســتنتاجاتها، تقــر اهليئــة يف كــل دورة مــا دوراتهــا تقريــ -1

ويتضما أيضا بيانا ب راء األقلية متى طلبت ذلك. كما يتم االحتفاظ بأض سـجالت أخـرى قـد تـرى     

 اللجنة أحيانا االحتفاظ بها الستخدامها اخلاص.

حيال تقرير اهليئـة يف خمتـتم كـل دورة، إىل املـديريا العـامني ملنظمـة األغذيـة والزراعـة          -2

نظمة الصحة العاملية اللذيا يعممانه على أعضاء اهليئة وعلـى البلـدان واملنظمـات األخـرى الـيت      وم

كانت ممثلة يف الدورة، كي تأخذ به علما، كما يعممانه على البلـدان األعضـاء واألعضـاء املنتسـبني     

 يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بناء على طلبها.

ن العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة توصـيات اهليئـة،      يقدم املديرا -3

اليت تكون هلا انعكاسات على سياسات أو بـرامج أو ماليـة منظمـة األغذيـة والزراعـة و/أو منظمـة       

الصحة العاملية، إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة و/أو منظمة الصـحة العامليـة الختـاذ    

 اء الال م.اإلجر

جيو  للمديريا العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن يطلبا ما أعضاء  -4

اهليئة، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تزويد اهليئة مبعلومات عـا اإلجـراء املتخـذ اسـتنادا إىل     

 توصيات قدمتها اهليئة.

 األجهزة الفرعية –املادة احلادية عشرة 

 و  للهيئة أن تنشئ األنواع التالية ما األجهزة الفرعية:جي -1

أجهزة فرعية تراها ضرورية إلجنـا  عملـها يف وضـع الصـيغ النهائيـة ملشـروعات        )أ(

 املواصفات؛

 أجهزة فرعية يف شكل: )د(

ان الدستور الغذائي اليت ُتعنى بإعداد مشـروعات املواصـفات لتقـدميها    جل (1)

أو  ،أو إلقليم معـني  ،خمصصة لالستخدام العامليإىل اهليئة، سواء كانت 

 جملموعة ما البلدان تعينها اهليئة بصورة تددة.

جلان تنسيقية لألقاليم أو جمموعات البلدان تكفل التنسيق العام يف إعـداد   (2)

املواصفات املتعلقة بهذه األقاليم أو جمموعات البلدان و ارس أية وظـائف  

 أخرى قد تسند إليها.
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أدناه، سـواء   3تألف أعضاء هذه األجهزة الفرعية وفقا ملا تقرره اهليئة، مع مراعاة الفقرة ي -2

ما أعضاء اهليئة الذيا أخطروا املديريا العامني ملنظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة      

ا ختتـارهم  برغبتهم يف أن يعتربوا أعضاء يف األجهزة الفرعية املذكورة، أو مـا بعـا األعضـاء الـذي    

 اهليئة.

-ال يكون باد االشرتاك يف عضوية األجهزة الفرعية املنشأة مبوجب املادة احلاديـة عشـرة   -3

( ما أجل إعداد مشروعات املواصفات املخصصة أساسا إلقليم معـني أو جملموعـة تـددة    1)د()1

 لك اجملموعة.ما البلدان مفتوحا إال أمام أعضاء اهليئة املنتمني إىل هذا اإلقليم أو إىل ت

وميارس ممثلو أعضاء األجهزة الفرعية مهامهم بصـفة مسـتمرة بقـدر املسـتطاع. وجيـب أن       -4

 يكونوا ما األخصائيني النشطني يف جمال كل جها  ما األجهزة الفرعية.

اهليئة وحدها هي اليت جيو  هلا إنشاء األجهزة الفرعية، ما مل يـن  علـى خـالف ذلـك      -5

 خلية. وحتدد اهليئة اختصاصات تلك األجهزة وإجراءات تقدميها لتقاريرها.يف هذه الالئحة الدا

يعقد املديران العامان ملنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة دورات األجهـزة         -6

 الفرعية:

)أ(، بالتشاور مـع رئـيس   1–يف حالة األجهزة املنشأة مبوجب املادة احلادية عشرة )أ(

 اهليئة؛

(، )جلان الدستور 1)د()1-لة األجهزة املنشأة مبوجب املادة احلادية عشرةيف حا )د(

الغذائي(، بالتشاور مع رئيس جلنة الدستور الغـذائي املعنيـة، وفـى حالـة جلـان      

الدستور الغذائي املعنية بإعـداد مشـروعات املواصـفات إلقلـيم معـني أو جملموعـة       

قـد مت تعـيني منسـق ليقلـيم      تددة ما البلدان، بالتشاور مـع املنسـق، إذا كـان   

 املعين أو جملموعة البلدان املعنية؛

ــة عشــرة   )ج( ــادة احلادي ــة األجهــزة املنشــأة مبوجــب امل ( )اللجــان 2)د()1-يف حال

 التنسيقية(، بالتشاور مع رئيس جلنة التنسيق.

ع يـحدد املديران العامان ملنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة مكـان اجتمـا         -7

( بعـد التشـاور،   2)د()1-)أ( واملادة احلادية عشرة1-األجهزة املنشأة مبوجب املادة احلادية عشرة

-احلاديـة عشـرة   حسب املقام، مع البلد املضيف املعين، وفى حالة األجهزة املنشأة مبوجب املـادة 

 املعنية، إن وجد.(، بعد التشاور مع املنسق املخت  باإلقليم املعنى أو مبجموعة البلدان 2)د()1
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ترسل مذكرة تتضما موعد ومكان انعقـاد كـل دورة مـا دورات األجهـزة املنشـأة مبوجـب        -8

 )أ( إىل مجيع أعضاء اهليئة قبل شهريا على األقل ما ذلك املوعد.1-املادة احلادية عشرة

ـــخيضــع إنشــاء األجهــزة الفرعي  -9 ـــة مبوجـ ـــب املـ ـــادة احلاديـ ـــة عشـ ــادة1-رةـ  )أ( وامل

( ملدى توافر األموال الال مة، وخيضع ملدى توافرهـا كـذلك إنشـاء األجهـزة     2)د()1-احلاديةعشرة

( عنـدما ُيقـرتو اعتبـار أض بنـد يف مصـروفاتها مـا       1)د()1-الفرعية مبوجب املادة احلادية عشـرة 

يئـة.  ما النظام األساسي لله 10مصروفات التشغيل األساسي للهيئة يف حدود ميزانيتها وفقا للمادة 

وقبل اختاذ أض قرار ينطوض على مصروفات تتصل بإنشاء مثل هذه األجهزة الفرعية، توافى اهليئـة  

بتقرير ما املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة و/أو منظمة الصـحة العامليـة، حسـب املقـام، بشـأن      

 التبعات اإلدارية واملالية املرتتبة على ذلك اإلنشاء.

كل دورة األعضــاء املسؤولني عا تعيني رؤساء األجهـزة الفرعيـة املنشـأة    ختتار اهليئـة يف  -10

(، وجيو  اختيارهم جمددا. وُينتخب كل جها  معين سـائر  1)د()1-مبوجب املادة احلادية عشرة

 هيئة مكتبة الذيا جيو  انتخابهم جمددا.

 تغيريات الضرورية.تنطبق الالئحة الداخلية للهيئة، على أجهزتها الفرعية، بعد إجراء ال -11

 وضع املواصفات واعتمادها –املادة الثانية عشرة 

جيو  للهيئة أن حتدد إجراءات لوضـع املواصـفات العامليـة واملواصـفات املخصصـة إلقلـيم        -1

معني أو جملموعة تددة ما البلدان وأن تعدل هذه اإلجراءات عند اللزوم، مع مراعاة أحكـام هـذه   

 الالئحة الداخلية.

تبذل اهليئة قصارى جهدها للتوصـل بتوافـق اآلراء إىل اتفـاق بشـأن اعتمـاد املواصـفات أو        -2

إال  تعديلها. وال جيو  اللجوء إىل التصويت يف اختاذ القرارات املتعلقة باعتماد املواصفات أو تعديلها

 إذا فشلت هذه اجلهود يف التوصل إىل توافق يف اآلراء.

 نية واملصروفاتامليزا –املادة الثالثة عشرة 

يعد املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة تقـديرا للمصـروفات       -1

يستند إىل برنامج العمل املقرتو للهيئة وأجهزتها الفرعية مشفوعا مبعلومـات عـا مصـروفات الفـرتة     

ر املصروفات هذا، بعد إدخال ما املالية السابقة كي تنظر فيه اهليئة يف دوراتها العادية. ويدرج تقدي

قد يراه املديران العامان ما التنقيحات الواجبة يف ضوء توصيات اهليئـة، يف امليـزانيتني العـاديتني    

 للمنظمتني إلقراره ما جانب األجهزة الرئاسية املختصة.
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 عتمادات ملصروفات تشغيل اهليئة، واألجهـزة الفرعيـة للهيئـة   اويتضما تقدير املصروفات  -2

(، وللمصـروفات املتعلقـة   2)د()1-)أ( واملادة احلادية عشرة1-املنشأة مبوجب املادة احلادية عشرة

 باملوظفني املخصصني للربنامج، وللمصروفات األخرى املتكبدة يف إطار خدمة ذلك الربنامج.

وينبغي أن تتضما تقديرات املصروفات خمصصات لنفقات السفر )مبا يف ذلك بدل املعيشـة   -3

 يومي( ألعضاء اللجنة التنفيذية ما البلدان النامية لغرض املشاركة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية.ال

يتحمل كل عضو يقبل رئاسة جها  ما األجهزة الفرعيـة املنشـأة مبوجـب املـادة احلاديـة       -4

( )جلان الدستور الغذائي( مصروفات تشغيل هذا اجلها . وجيو  أن يتضـما تقـدير   1)د()1-عشرة

املصروفات اعتمادا للتكاليف اليت ينطوض عليها العمل التحضريض الـذض قـد يعتـرب مـا مصـروفات      

 ما النظام األساسي للهيئة. 10تشغيل اهليئة، وفقا ألحكام املادة 

، ال ينبغي أن تتضما تقـديرات املصـروفات   3-باستثناء ما ن  عليه يف املادة الثالثة عشرة -5

نفقات السفر، اليت يتحملـها وفـود األعضـاء يف اهليئـة أو املراقبـون      خمصصات للنفقات، مبا فيها 

املشار إليهم يف املادة احلادية عشرة فيما يتعلق حبضورهم دورات اهليئة أو أجهزتهـا الفرعيـة. وإذا   

دعا املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العاملية خرباء حلضور دورات اهليئـة  

عتمادات امليزانيـة العاديـة املتاحـة لعمـل     اا الفرعية بصفتهم الفردية، تتحمل مصروفاتهم وأجهزته

 اهليئة.

 اللغات –املادة الرابعة عشرة 

)أ( عـا  1-ال تقـل لغـات اهليئـة وأجهزتهــا الفرعية املنشأة مبوجب املادة احلادية عشرة -1

عمل كل مـا منظمـة األغذيـة والزراعـة     ثالث لغات عمل حتددها اهليئة، على أن تكون ما لغات 

 ومجعية الصحة العاملية يف منظمة الصحة العاملية.

أعاله، أن تضيف لغات أخرى تكون ما لغات عمـل  1جيو  للهيئة، دون اإلخالل بالفقرة  -2

 منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العاملية إذا:

لعـامني ملنظمـة األغذيـة والزراعـة     كان معروضا على اهليئـة تقريـر مـا املـديريا ا     )أ(

ومنظمة الصحة العاملية بشأن انعكاسات إضافة هذه اللغات على السياسات وعلـى  

 اجلوانب املالية واإلدارية؛

حظيت إضافة هـذه اللغـات مبوافقـة املـديريا العـامني ملنظمـة األغذيـة والزراعـة          )د(

 ومنظمة الصحة العاملية.
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استخدام لغة مـا غـري لغـات اهليئـة عليـه أن يتـوىل بنفسـه         عندما يرغب أحد املمثلني يف -3

 توفري الرتمجة الفورية و/أو التحريرية الال مة إىل إحدى لغات اهليئة.

ما هـذه املــادة، تشـمل لغـات األجهــزة الفرعيــة املنشــأة         3دون اإلخالل بأحكام املـادة -4

 غات اهليئة.)د( لغتني على األقل ما ل1-مبوجب املــادة احلادية عشرة

 تعديل الالئحة الداخلية وتعليق العمل بها –املادة اخلامسة عشرة 

جيو  اعتماد تعديالت أو إضافات هلذه الالئحة الداخليـة بأغلبيـة ثلثـي األصـوات املـدىل       -1

بها، شريطة التبليغ باقرتاو التعديل أو اإلضافة قبـل تقدميـه بـأربع وعشـريا سـاعة. ويبـدأ نفـاذ        

ها ما جانب املـديريا العـامني ملنظمـة    لية أو اإلضافات إليها فور إقرارالالئحة الداختعديالت هذه 

 األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، مع مراعاة أية مصادقة قد تستوجبها إجراءات املنظمتني.

، جيو  للهيئة أن تعلق العمـل مبــواد الالئحـــة الداخليـــة للهيئـــة، عــدا املـادة األوىل        -2

ــ ، واملادة اخل5و 3و 2و 1-واملادة الثالثة ــ امسة، واملـ ــ ، وامل7و 2-ادة السادسـة ـ  1-السـابعة  ادةـ

-، واملادة احلادية عشـرة 4و 3–، واملادة التاسعة، واملادة العاشرة 3و 2و 1-، واملادة الثامنة6و4و

عشرة، وذلك بأغلبية ثلثي ، واملادة الثالثة عشرة، واملادة اخلامسة عشرة، واملادة السادسة 9و 7و5

األصوات املدىل بها، بشرط التبليغ باقرتاو تعليق العمل قبل تقدميه بأربع وعشريا ساعة. وجيـو   

 التغاضي عا هذا الشرط إذا مل يعرتض على ذلك أض ممثل ما ممثلي أعضاء اهليئة.

 السريان –املادة السادسة عشرة 

ما النظام األساسي، لدى موافقـة املـدير    8ا للمادة يبدأ العمل بهذه الالئحة الداخلية، وفق -1

العام ملنظمة األغذية والزراعة واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية، رهنا باملصادقة على هـذه املوافقـة   

على النحو املنصوص عليه يف إجراءات كلتا املنظمتني. وتطبق هذه الالئحة بصورة مؤقتة إىل أن يبدأ 

 سريان مفعوهلا.
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 ملبادئ العامة للدستور الغذائيا

 الغرض من الدستور الغذائي

الـيت أقـرت    3الدستور الغذائي هو جمموعة ما مواصـفات األغذيـة والنصـوص ذات الصـلة     -1

دوليا، وتقدم يف شكل موحد. وتهـدف مواصـفات األغذيـة هـذه والنصـوص ذات الصـلة إىل يايـة        

صحة املستهلكني، وضمان املمارسات العادلة يف جتارة األغذية. ويقصد مـا نشـر الدسـتور الغـذائي     

ري التجـارة  توجيه وتدعيم وإرساء التعاريف واشرتاطات األغذية للمساعدة يف تنسيقها، وما ثم تيسـ 

 الدولية.

 نطاق الدستور الغذائي

ميع األغذية الرئيسية، سواء مصّنعة، أو شبه مصـّنعة  مواصفات جليشمل الدستور الغذائي  -2

أو خام، وتو ع على املستهلكني. وينبغي إدراج املواد اليت تضاف إىل األغذيـة يف مراحـل التجهيـز    

احملـددة للدسـتور الغـذائي. ويتضـما الدسـتور      التالية، بقدر ما تقتضى ضـرورة حتقيـق األغـراض    

الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة األغذية، وإضافات األغذية، وخملفات املبيدات والعقـاقري البيطريـة،   

ــواردات     ــى ال ــيش عل ــات، والتفت ــل وأخــذ العين ــق التحلي ــرض، وطرائ ــات، والتوســيم والع وامللوث

 والصادرات وإصدار الشهادات.

 رطابع مواصفات الدستو

ال حيل الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة تل التشريعات القطرية وال يعتـرب بـديال    -3

 هلا. فقوانني كل بلد واإلجراءات اإلدارية تتضما أحكامًا ما الضرورض االمتثال هلا.

تتضما مواصفات الدسـتور والنصـوص ذات الصـلة متطلبـات خاصـة باألغذيـة تهـدف إىل         -4

 على منتجات غذائية سليمة، وصحية، وغـري مغشوشـة وحتمـل بيانـات     ضمان حصول املستهلكني

توسيم وطريقة عرض على حنو صـحيح. وينبغـي وضـع مواصـفات الدسـتور ألض غـذاء أو جمموعـة        

أغذية وفقا لصيغة مواصفات الدستور السلعية، وأن تتضما، كلما كـان مالئمـا، األقسـام الـواردة يف     

 هذه الصيغة.

                                                 
 سلوك، وخطوط توجيهية وغري ذلك ما التوصيات.تتضما مدونات   3
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 ستورمراجعة مواصفات الد

تلتزم هيئة الدستور الغذائي واألجهـزة الفرعيـة التابعـة هلـا مبراجعـة مواصـفات الدسـتور         -5

والنصوص ذات الصلة، حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع املعارف العلميـة املعاصـرة واملعلومـات    

هـا، أو  ذات الصلة األخرى واستيعابها هلذه املعارف. وينبغي مراجعة املواصفات أو الن  أملرتبط ب

إلغاؤه، إذا لزم األمر، وفقًا إلجراءات املواصفات والنصوص ذات الصلة. ويكون كل عضو ما أعضاء 

هيئة الدستور الغذائي مسؤوال عا حتديد أض معلومـات علميـة جديـدة وأض معلومـات أخـرى ذات      

هـذه  صلة قد تستوجب مراجعة أض ما مواصفات الدستور السارية أو النصوص ذات الصلة، وتقديم 

 املعلومات للجنة املالئمة.
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 تعاريف ألغراض الدستور الغذائي

 ألغراض الدستور الغذائي فإن: 

تعين أض مادة سـواء مصـنعة أو شـبه مصـنعة أو خـام معـدة لالسـتهالك البشـرى         األغذية  

وتشمل املشروبات والعلكة وأض مادة استخدمت يف صنع وجتهيز أو معاجلـة "األغذيـة" إال أنهـا ال    

 تشمـــل مواد التجميـل أو التبغ أو املــواد اليت ال تستخدم إال كعقاقري.

تشمل الظروف والتدابري الال مة إلنتاج وتصنيع وختزيا وتو يـع األغذيـة،    نظافة األغذية 

 واليت تهدف إىل ضمان منتج مأمون وسليم وصحي صاحل لالستهالك البشرى.

ال تستهلك عادة، يف حد ذاتها، يف شكل غـذاء، وال  تعين أية مادة  املواد املضافة لألغذية 

تستخدم عادة كمكون ما مكونات األغذية سواء أكان هلا قيمة تغذوية مـا عدمـه، والـيت ينـتج أو     

يتوقع أن ينتج عا إضـافتها عمـدا لألغذيـة ألغـراض تقنيـة )مـا بينهـا املـؤثرات احلسـية( أثنـاء           

بئـة والتغليـف والنقـل أو احملافظـة علـى هـذه األغذيـة        التصنيع والتجهيز واإلعداد واملعاجلة والتع

)بصورة مباشرة أو غري مباشرة( أو يف منتجاتها الفرعية، عنصر ما عناصر خصائ  هذه األغذية أو 

مؤثرا يف هذه اخلصائ . وال يشمل املصطلح "امللوثات" أو املواد اليت تضاف إىل األغذيـة للمحافظـة   

 ها.على نوعيتها التغذوية أو حتسين

 فيما خي  استخدام املواد املضافة إىل األغذية: ُيقصد مبمارسات التصنيع اجليدة 

  أال تتجاو  املواد املضافة إىل األغذية القدر املعقول الال م لتحقيق التأثريات املادية التغذوية

 أو التقنية األخرى املتوخاة؛

   السـتخدامها يف تصـنيع أو   ختفيا املواد املضافة اليت أصبحت عنصرا يف األغذية نتيجـة

جتهيز أو تعبئة األغذية واليت ال يتوخى أن حتقق أية تأثريات مادية أو غـري ذلـك مـا التـأثريات     

 التكنولوجية يف األغذية ذاتها إىل احلد املقبول بقدر املستطاع.

    أن تتسم بدرجة مناسبة ما اجلودة الغذائية وأن جيرض إعدادها ومناولتها بـنفس الطريقـة

استخدمت يف املكون الغذائي. وتتحقق درجة جودة األغذية باالمتثال للمواصفات ككـل ولـيس    اليت

 ملعيار مفرد واحد ما حييف السالمة.

تعين أض عنصر أو مادة ال تشمل أجهزة أو أدوات وال تسـتهلك   املواد املساعدة يف التصنيع 

أو مكوناتهـا بقصـد حتقيـق غـرض     كعناصر غذائية يف حد ذاتها، يف تصنيع املواد اخلـام واألغذيـة   

تكنولوجي معني خالل املعاجلة أو التصنيع واليت قد تؤدى إىل وجود خملفات أو إضافات يف املنـتج  

 النهائي دون قصد ولكا ال ميكا جتنبها.
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أو أعالف احليوانات املنتجة لألغذيـة،   إىل األغذية تعين أية مادة ال تضاف عمدًا امللوثات 

نتيجة لعملية إنتاج )مبا يف ذلك العمليات اليت جترى أو األعالف هذه األغذية مثل واليت توجد يف 

 وأمعاجلـة   وأإعـداد   وأجتهيـز   وأتصنيع  وأيف  راعة احملاصيل وتربية احليوان والطب البيطرض( 

احلشـرات وشـعر   نتـف  . وال يشمل املصطلح ينتيجة تلوث بيئناولة أو نقل أو م وأتغليف  وأتعبئة 

 رض وغري ذلك ما املواد الدخيلة.القوا

، و ثـل الرتكيـز   حدود الدستور القصوى ملخلفـات املبيـدات يف سـلعة غذائيـة لو علفيـة      

كون احلدود املسموو بها قانونا يف تلك تاألقصى هلذه املادة الذض أوصت هيئة الدستور الغذائي بأن 

 السلعة.

تعين أية مادة يقصد بها الوقاية ما أية آفات أو إعدامها أو اجتذابها، أو طردها  املبيدات

أو مكافحتها مبا يف ذلك األنواع غـري املرغوبـة مـا النباتـات أو احليوانـات خـالل إنتـاج األغذيـة         

وختزينها ونقلها وتو يعها وجتهيزها، والسلع الزراعيـة أو األعـالف احليوانيـة أو الـيت قـد تقـدم       

يوانات ملكافحة الطفيليات. ويشمل املصطلح املواد اليت يقصد استخدامها كمنظم لنمـو النباتـات   للح

أو إلسقاط األوراق، أو التجفيف أو لتخفيف شجر الفاكهـة أو مـانع للتـربعم أو املـواد الـيت توضـع       

 يشـمل  على احملاصيل إما قبل احلصاد أو بعده حلماية السلعة ما التلف خالل التخزيا والنقل. ال

 املصطلح عادة األمسدة ومغذيات النبات واحليوان وإضافات األغذية والعقاقري احليوانية.

تعنـى أيـة مـواد تـددة يف السـلع الغذائيـة والزراعيـة أو يف األعـالف          خملفات املبيدات 

احليوانية تنجم عا استخدام املبيـدات. ويشـمل املصـطلح أيـة مشـتقات للمبيـدات مثـل منتجـات         

ومواد التمثيـل الغـذائي، ومنتجـات التفاعـل والشـوائب الـيت هلـا أهميتهـا مـا الناحيـة            التحويل

 السمية.

، و ثل الرتكيز األقصى ملخلفات أحد املبيـدات  حدود الدستور القصوى ملخلفات املبيدات 

)تسوبا على أساس املليغرام يف كل كيلوغرام(، الذض أوصـت هيئـة الدسـتور الغـذائي بـأن يكـون       

وتسـتند احلـدود القصـوى     ملسموو به قانونا أو علـى السـلع الغذائيـة واألعـالف احليوانيـة.     احلد ا

ملخلفات املبيدات إىل بيانات املمارسات الزراعية اجليدة واألغذية املستمدة مـا السـلع الـيت  تثـل     

 للحدود القصوى ذات الصلة املقبولة ما ناحية السمية.

دات، والــيت يقصــد أساســا أن تطبــق يف التجــارة حـدود الدســتور القصــوى ملخلفــات املبيــ  

 الدولية، مستمدة ما تقديرات جلنة اخلرباء املشرتكة للحدود القصوى ملخلفات املبيدات بعد:

 إجراء التقدير السمي للمبيد وخملفاته؛ )أ(
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اســتعراض بيانــات املخلفــات املســتمدة مــا التجــارد املراقبــة، واالســتخدامات   )د(

مبا يف ذلك تلك اليت تعكس املمارسـات الزراعيـة اجليـدة علـى املسـتوى       ،املراقبة

ــى      ــى أعل ــيت جتــرى عل ــة ال ــارد املراقب ــتعراض التج ــدرج يف االس ــرض. وت القط

وبغية التوفيق بني التباينـات   االستخدامات املوصى بها واملرخ  بها أو املسجلة.

د الدسـتور  يف اشرتاطات مكافحـة اآلفـات علـى املسـتوى القطـرض، أخـذت حـدو       

القصوى ملخلفات املبيدات يف االعتبار أعلـى املسـتويات املبينـة الناشـئة عـا هـذه       

 التجارد املراقبة، واليت يرى أنها  ثل املمارسات الفعالة ملكافحة اآلفات.

ينبغي أن تبني دراسة خمتلف تقديرات املتحصالت ما املخلفـات الغذائيـة وحتديـداتها،     

ض أو الدولي مقابـل املتحصـل الغـذائي اليـومي، أن األغذيـة الـيت  تثـل        سواء على املستوى القطر

 حلدود الدستور القصوى ملخلفات املبيدات صاحلة لالستهالك البشرى.

وتشمل االستخدامات املأمونـة للمبيـدات    املمارسات الزراعية اجليدة يف استخدام املبيدات 

للمكافحة الفعالة واملوثـوق بهـا لافـات. كمـا      واملرخ  بها قطريا يف ظل الظروف احلقيقية الال مة

تشمل طائفة ما مستويات استخدام املبيدات حتى أعلى استخدام مصرو به يطبق بطريقـة ال تسـفر   

 إال عا أقل قدر ممكا ما املخلفات.

تتحدد االستخدامات اآلمنة املرخ  بهـا علـى املسـتوى القطـرض، وتشـمل االسـتخدامات        

داخل القطر واليت تراعي اعتبارات الصحة العامة واملهنية فضال عا سـالمة   املسجلة أو املوصي بها

 البيئة.

وتشمل الظروف الفعلية أية مرحلة يف إنتاج وختزيا ونقل وتو يع وتصنيع السـلع الغذائيـة    

 واألعالف احليوانية.

نـات  تعين أض مواد تستخدم أو تقدم ألض حيوان ينتج غذاء مثـل احليوا  العقاقري البيطرية 

املنتجة للحوم واأللبـان والـدواجا واألمسـاك والنحـل، سـواء اسـتخدمت هـذه العقـاقري لألغـراض          

 العالجية أو الوقائية أو التشخيصية أو إلجراء تعديالت يف الوظائف الفسيولوجية أو السلوك.

 وتشمل املركبات األصلية و/أو توالتها الغذائيـة املوجـودة يف   خملفات العقاقري البيطرية 

أض جزء صاحل لألكل ما املنتجات احليوانية، وتشمل خملفات الشوائب ذات الصـلة مـا العقـاقري    

 البيطرية املعنية.

و ثـل الرتكيـز األقصـى للمخلفـات      حدود الدستور القصوى ملخلفات العقـاقري البيطريـة   

/كيلـوغرام  μgو الناشئة عا استخدام العقاقري البيطرية )تسوبة على أساس مليغرام لكل كيلوغرام أ
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ما الو ن احلي( اليت أوصت هيئة الدستور الغذائي بالسماو بها قانونا أو االعرتاف بها علـى أنهـا   

 مقبولة يف األغذيــة أو عليها.

وتعتمد هذه احلدود على نوع وكمية املخلفات اليت يرى أنها خالية ما أية خمـاطر مسيـة    

حصل اليومي املقبول أو على أساس متحصل يومي على صحة اإلنسان على النحو الذض ظهر ما املت

مقبول مؤقتا يستخدم عامل أمان إضايف. كما يراعى املخاطر األخرى ذات الصلة على الصحة العامـة  

 فضال عا اجلوانب التقنية يف األغذية.

ولدى حتديد حدود قصوى للمخلفات، تراعى أيضـا املخلفـات الـيت حتـدث يف األغذيـــة       

اتي و/أو البيئة. وعالوة على ذلك، قد ختفا هذه احلدود القصوى لتتناسب مـع  اليت مـا أصل نب

 املمارسات اجليدة يف استخدام العقاقري البيطرية وفى ضوء توافر طرائق التحليل العملية.

هي االستخدام املوصى به أو املصرو بـه   يف استخدام العقاقري البيطرية املمارسات اجليدة 

ات سحب العقاقري البيطرية، اليت توافق عليهـا السـلطات القطريـة، يف ظـل     رمسيا مبا يف ذلك فرت

 الظروف العملية.

القدرة على تعقب حركة األغذية ما خالل مرحلـة )مراحـل(    إمكانية التتبع/تتبع املنتج: 

 .تددة ما اإلنتاج والتصنيع والتو يع
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 :الثاني القسم

 الصلة ذات والنصوص الغذائي الدستور مواصفات وضع

     ( 1965إجراءات وضع نصوص الدستور الغذائي والنصوص ذات الصـلة )اعتمـدت عـام

 1981و 1976و 1969و 1966. )وعدلت أعـوام  2004و 1993عامي   ت مراجعتهاو

 (.2015و 2008و 2006و 2005و

  وعـدلت عـام   1969معايري إنشاء أجهزة فرعية هليئة الدستور الغذائي )اُعتمدت عام ،

1999.) 

    2005و 1999عـوام  أوروجعـت   ،1969معايري حتديد أولويات العمل )اعتمـدت عـام 

 (.2010و

            خطوط توجيهيـة لتطبيـق معـايري حتديـد أولويـات العمـل )املعـايري الـيت تطبـق علـى

 .(2010السلع(. )اعتمدت عام 

       1999و 1997و 1995العالقات بني اللجان السـلعية واللجـان العامـة )ُعـدلت أعـوام 

 (.2011و 2010و 2008و 2001و

  2008و 2007وُعدلت أعـوام  ، 1969صيغة مواصفات السلع يف الدستور )اعتمدت عام 

 .(2016و 2011و 2010و

  التوجيهية أحكام تددة يف مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات  اخلطوطإلدراج

 الصلة

o  ألغذيـة وإعـادة النظـر فيهـا يف     املضـافة ل  املـواد  إجراءات للنظر يف سريان أحكـام
 (.2007)اعتمدت عامألغذيةل املضافةللمواد املواصفات العامة 

o         خطوط توجيهية بشـأن وضـع و/أو مراجعـة مـدونات املمارسـات النظيفـة لسـلع
 (.1997بعينها )اعتمدت عام

o  إجــراءات إدراج أنــواع إضــافية يف مواصــفات الدســتور الغــذائي بشــأن منتجــات
 (.2013)املعتمدة يف عام  األمساك ومصايدها

o  وعدلت أعوام 1964مبادئ لوضع طرق التحليل للدستور الغذائي )اعتمدت عام ،

 (.2013و 2009و 2008و 2004و 2003و 2001و 1979و1969
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o        1993مبادئ لوضع أو اختيـار تـدابري املعاينـة للدسـتور الغـذائي )اعتمـدت عـام 
 (.2007وعدلت عام 

o        ،استخدام النتائج التحليلية: خطـط املعاينـة، والعالقـة بـني النتـائج التحليليـة

وقيــاس عــدم الــيقني، وعوامــل االســرتداد ومواصــفات الدســتور )اعُتمــدت عــام  
2006.) 

o يف مواصــفات الدســتور خاصــة لكيــة ملوكــة مســاليب املأحكــام عــا اســتخدام األ
 ( 2012الغذائي)اعُتمدت عام 
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 الصلة ذات والنصوص الدستور مواصفات وضع إجراءات

 

 الصـلة  ذات والنصـوص  الغـذائي  الدسـتور  مواصـفات  وضـع  على اإلجراءات هذه تنطبق ملحوظة:

 كتوصـيات  الغـذائي  الدسـتور  هيئـة  تعتمـدها  يتالـ  التوجيهية( اخلطوط املمارسات، مدونات )مثل

 .للحكومات

 مقدمة

 يلي: كما هي الدستور مواصفات لوضع الكاملة اإلجراءات

 عمليـة  إىل اسـتنادا  قراراتهـا  باختـاذ  املواصـفات  وضـع  جمـال  يف موحـدا  نهجا اهليئة تطبق -1

 الوثيقة(. هذه ما األول القسم نظرأ) املواصفات"( )"إدارة االسرتاتيجي التخطيط

 املواصـفات  ومشـروعات  اجلديـد  العمـل  مقرتحـات  تليب أن متواصل تقييمي استعراض يكفل -2

 مـع  معقولـة،   منية مهلة خالل وضعها وميكا للهيئة االسرتاتيجية األولويات اهليئة، على املعروضة

 الوثيقة( هذه ما الثاني القسم )أنظر وتوافرها العلمية املشورة متطلبات االعتبارب األخذ

 اللجنـة  جتريـه  الـذض  املتواصـل  التقييمـي  االسـتعراض  نتـائج  باالعتبـار  آخـذة  اهليئة، تقرر -3

 هـذا  سـيتوىل  الـذض  آخـر،  جهـا   أض أو الفرعـي،  اجلهـا   هـو  وما مواصفات وضع ضرورة التنفيذية،

 وفقـا  املواصـفات،  وضـع  بشـأن  القـرارات  تتخـذ  أن للهيئة التابعة الفرعية لألجهزة جيو  كما العمل.

 وتتخـذ  ممكنـة.  فرصـة  أقـرد  يف اهليئـة  جانـب  مـا  الالحقة للموافقة وختضع أعاله املذكورة للنتائج

 تعليقاتهـا،  إلبـداء  احلكومـات  على سيو ع الذض "املواصفات مشروع مقرتو" إلعداد الرتتيبات األمانة

 يئةاهل على الن  يعرض قد الذض املعين الفرعي اجلها  التعليقات، هذه ضوء على فيه، ينظر ثم وما

 إلبـداء  احلكومـات  إىل يرسل فإنه "واصفاتامل مشروع" اهليئة أقرت وإذا ."مواصفات مشروع" باعتباره

 الفرعـي  جلهـا  ا جهة ما دراسته ما اومزيد التعليقات هذه ضوء وعلى ثم، وما أخرى. مرة تعليقاتها

 يف اإلجـراءات  وصـف  ويـرد  ."للدسـتور  واصـفات م" باعتبـاره  تقـره  وقد املشروع اهليئة تدرس املعنى،

 الوثيقة. هذه ما الثاليف اجلزء

 العاجلـة  الضـرورة  أن تقـرر  أن اهليئـة،  بتصـديق  رهنـا  فرعـى،  جها  ألض أو للهيئة، جيو  -4

 أخذ القرار، هذا اختاذ عند وينبغي، لوضعه. معجلة إجراءات بإتباع تقضى للدستور مواصفات بوضع

 املسـتقبل  يف جديـدة  علميـة  معلومـات  تـوافر  احتمـال  ذلـك  يف امبـ  االعتبـار، ب املالئمـة  املسائل مجيع

 .الوثيقة هذه ما الرابع القسم يف املعجلة اإلجراءات وصف ويرد القريب.
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 ما ملزيد املشروع إرجاع تقرر أن معنى، آخر جها  أض أو الفرعي اجلها  أو للهيئة جيو  -5

 عند املشروع إيقاف تقرر أن للهيئة جيو  كما اإلجراءات. ما سابقة مالئمة خطوة أض يف بصدده العمل

 .8اخلطوة

 عندما ،7و 6 اخلطوتني إسقاط املعطاة، األصوات ثلثي أغلبية إىل استنادا ترخ ، أن للهيئة -6

 األعضاء الدول إبالغ وينبغي املواصفات. مشروع بوضع هلا عهد اليت الدستور جلنة بذلك توصى

 جلنة دورة عقب ممكا وقت أقرد يف اخلطوتني، إسقاط بشأن اتبالتوصي املهتمة الدولية واملنظمات

 تأخذ أن ،7و 6 اخلطوتني إسقاط توصيات صياغة عند الدستور، للجان ينبغي املعنية. الدستور

 جديدة علمية معلومات توافر واحتمال التعجيل ضرورة ذلك يف مبا املالئمة، املسائل مجيع باالعتبار

 القريب. املستقبل يف

 للجنة الباقية اخلطوات ما بأض مواصفات، وضع مراحل ما مرحلة أض يف تعهد، أن هيئةلل -7

 سبق. فيما املواصفات بوضع إليه عهد الذض لذلك مغاير آخر جها  أو الدستور جلان ما

 تكون أن وينبغي املراجعة. قيد "الدستور مواصفات" استعراض إبقاء تقرر أن نفسها للهيئة -8

 مواصفات لوضع املقررة اإلجراءات نفس هي الضرورية، التغيريات إجراء بعد املراجعة، إجراءات

 حيثما اإلجراءات، تلك ما أخرى خطوات أو خطوة أض تسقط أن للهيئة جيو  أنه عدا فيما الدستور،

 ولكنه موضوعي طابع ذو أنه أو حتريرض طابع ذا الدستور جلان ما جلنة ما املقرتو التعديل رأت

 .8 اخلطوة عند اهليئة أقرتها مماثلة مواصفات يف ألحكام تبعا

 إىل ترسل كما احلكومات، إىل وترسل الصلة ذات والنصوص الدستور مواصفات تنشر -9

 سمالق )أنظر املعنية املسألة بشأن االختصاصات األعضاء دوهلا إليها نقلت اليت الدولية املنظمات

 الوثيقة(. هذه ما اخلامس

 االسرتاتيجي التخطيط عملية األول: اجلزء

 األولويات ،"العمل أولويات حتديد معايري" باالعتبار األخذ مع ،االسرتاتيجية اخلطة حتدد -1

 املواصفات( )ومراجعة املواصفات بشأن املختلفة املقرتحات تقييم أساسها على ميكا اليت العريضة

 التقييمي. االستعراض عملية خالل

 .مستمرة بصفة سنتني كل وجتدد سنوات، ست فرتة االسرتاتيجية اخلطة تغطي أن ينبغي -2
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 التقييمي االستعراض الثاني: اجلزء

 مواصفات مراجعة لو جديد بعمل القيام مقرتحات

 مبراجعـة  أو جديـد  بعمـل  مقـرتو  كـل  يرتافـق  أن مواصفات، وضع على املوافقة قبل يتعني، -1

 مواصـفات،  مراجعـة  أو جديـدا  عمـال  اقـرتو  الـذض  العضو أو اللجنة تعدها مشروع بوثيقة مواصفات،

 عا: تفاصيل تتضما

 ونطاقها؛ املواصفات أغراض 

 املناسب؛ وتوقيتها أهميتها 

 املشمولة؛ الرئيسية اجلوانب 

 ؛العمل أولويات حتديد معايري مقابل التقييم 

 للدستور؛ االسرتاتيجية باألهداف االرتباط 

 اجلاريـة  واألعمال املوجودة األخرى الدستور ووثائق املقرتو بني العالقة عا معلومات 

 ؛4أيضًا األخرى

 وتوافرها؛ املتخصصة العلمية للمشورة متطلبات أية حتديد 

 التخطـيط  يـتم  كي خارجية أجهزة ما للمواصفات فنية مدخالت إىل احلاجة حتديد 

 هلا؛

 موعـد  البـدء،  موعـد  ذلـك  يف مبـا  اجلديـد،  العمـل  مـا  تهاءلالن املقرتو الزمين احلد 

 احلـد  يتجـاو   أن ينبغي وال ،اهليئة ما إلقراره املقرتو واملوعد 5 اخلطوة عند اإلقرار

 سنوات. مخس املواصفات لوضع الزمين

 باالعتبـار  األخـذ  مـع  اهليئة جانب ما مواصفات مبراجعة أو جديد بعمل للقيام القرار يتخذ -2

 التنفيذية. اللجنة أجرته الذض التقييمي االستعراض

 :التقييمي االستعراض يشمل -3

 أولويـات  حتديـد  معـايري " بـ االعتبار مع مواصفات، وضع/مراجعة مقرتحات دراسة 

 للمخاطر؛ املستقل للتقييم الال م املساند والعمل للهيئة االسرتاتيجية اخلطة ،"العمل

 املواصفات؛ لوضع النامية البلدان احتياجات حتديد 

 املعنية؛ الفرعية الغذائي الدستور أجهزة بني العمل تنسيق إىل احلاجة بشأن املشورة 

                                                 
 .األخرى اجلارية الغذائي الدستور أعمال عا معلومات إلعطاء الغذائي الدستور أمانة مساعدة طلب البلدان باستطاعة  4
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 املخصصـة  املهـام  فـرق  ذلـك  يف مبـا  ،املهـام  فرقو اللجان حل أو إنشاء بشأن املشورة 

 جلان(؛ عدة اختصاصات نطاق يف تقع اليت العمل جماالت )يف اللجان بني املشرتكة

 منظمـة  مـا  املشـورة  هذه وتوافر املتخصصة العلمية املشورة الحتياجات األولي التقييم 

 الصـلة،  ذات األخرى اخلرباء هيئات أو العاملية الصحة منظمة أو والزراعة، األغذية

 .املشورة هذه وأولويات

 أو املبيـدات  ملخلفـات  القصـوى  احلدود خمتلف مراجعة أو جديد بعمل القيام بشأن القرارات -4

 املواصـفات  ،5ألغذيـة ل املضافة املواد بشأن العامة املواصفات استمرارية أو البيطرية، العقاقري ملخلفات

 أن ينبغـي  لدولي،ا الرتقيم ونظام األغذية تصنيف نظامو ،6األغذية يف والسميات امللوثات بشأن العامة

 اهليئة. عليها ووافقت املعنية اللجان أرستها اليت اإلجراءات تتبع

 املواصفات وضع يف التقدم رصد

 عليـه  وافقـت  الـذض  الـزمين  احلـد  مقابـل  املواصـفات  وضع حالة التنفيذية اللجنة تستعرض -5

 إليه. توصلت ما عا اهليئة إىل تقرير وترفع اهليئة،

 تقـوم  أن تقـرتو  أن أو العمـل؛  إلغـاء  أو الزمين؛ احلد  ديد تقرتو أن التنفيذية للجنة جيو  -6

 األجهـزة  مـا  تـدود  عدد إنشاء ذلك يف مبا به، القيام أصال إليها عهد اليت اللجنة غري جلنة بالعمل

 مناسبا. ذلك كان إذا الفرعية،

 احلد مع يتسق املواصفات وضع يف لعملا سري أن التقييمي االستعراض عملية تكفل أن ينبغي -7

 على وافية بصورة حبثت إلقرارها اهليئة على تعرض اليت املواصفات مشروعات وأن املتوخى، الزمين

 .اللجان مستوى

 بصـورة  اهليئـة  توافق أن وينبغي ضروريا، يعد الذض الزمين احلد مقابل الرصد يتم أن ينبغي -8

 املواصفات. مشول نطاق مراجعة عملية على تددة

 يلي: ما بالتالي ذلك ويشمل

 اختاذه؛ ينبغي الذض التصحيحي باإلجراء واملشورة املواصفات وضع يف التقدم رصد 

 إلقرارها: اهليئة على عرضها قبل الدستور جلان ما املقرتحة املواصفات دراسة 

 اهليئـة،  قـرارات و الغـذائي،  الدسـتور  اختصاصـات  مع باتساقها يتعلق فيما -

 السارية؛ الدستور ونصوص

                                                 
 لةمبا يف ذلك طرائق التحليل وخطط املعاينة ذات الص  5
 لةمبا يف ذلك طرائق التحليل وخطط املعاينة ذات الص  6
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 مالئما؛ يكون حيثما املوافقة، إجراءات متطلبات استيفاء لضمان -

 والعرض؛ بالشكل يتعلق فيما -

 اللغوض. باالتساق يتعلق فيما -

 الصلة ذات والنصوص الدستور مواصفات لوضع املوحدة اإلجراءات الثالث: اجلزء

 1 اخلطوة

 التنفيذيـة،  اللجنة أجرته الذض التقييمي االستعراض نتائج باالعتبار األخذ مع اهليئة، تقرر 

 بهـذا  يقوم أن ينبغي آخر جها  أض أو الفرعي اجلها  هو ما تقرر كما للدستور، عاملية مواصفات وضع

 للهيئـة  التابعـة  الفرعيـة  األجهـزة   مـا  للدستور عاملية مواصفات وضع قرار اختاذ جيو  كذلك العمل.

 حالـة  وفى ممكنة. فرصة أقرد يف اهليئة جانب ما الالحقة باملوافقة ورهنا أعاله املذكورة للنتائج وفقا

 األعضـاء  أغلبيـة  بـه  تتقـدم  اقـرتاو  علـى  اهليئـة  قـرار  ينـبين  أن ينبغي اإلقليمية، الدستور مواصفات

 الغذائي. الدستور هيئة دورات ما دورة يف البلدان، ما معينة جمموعة أو معني إقليم إىل املنتمني

 2 اخلطوة

 ملخلفات القصوى احلدود حالة وفى املواصفات. مشروع مقرتو إلعداد الرتتيبات األمانة تتخذ 

 عـا  تصـدر  عندما القصوى احلدود بشأن التوصيات بتو يع األمانة تقوم البيطرية، العقاقري أو املبيدات

 منظمة لدى لبيئةوا األغذية يف اآلفات مبيدات خملفات بشأن اخلرباء جلنة بني املشرتكة االجتماعات

 الصـحة  منظمـة  لـدى  اآلفـات  مبيـدات  خملفـات  بشـأن  األساسـية  التقييم وجمموعة والزراعة األغذية

 بـاملواد  واملعنية العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشرتكة اخلرباء جلنة أو العاملية،

 منظمـة  بها تقوم اليت املخاطر تقدير أعمالب صلة ذات معلومات أية توفري وينبغي غذية.األ إىل املضافة

 خاصـة  فرديـة  معايري أو األلبان ومنتجات األلبان حالة وفى العاملية. الصحة ومنظمة والزراعة األغذية

 .األلبان ملنتجات الدولي االحتاد توصيات بتو يع األمانة تقوم باجلنب،

 3 اخلطوة

 املهتمـة،  الدوليـة  املنظمات واىل اهليئة يف األعضاء البلدان إىل املقرتو املواصفات مشروع يرسل 

 علـى  املقـرتو  املواصـفات  ملشروع احملتملة االنعكاسات فيها مبا اجلوانب مجيع على تعليقاتها إلبداء

 االقتصادية. مصاحلها

 4 اخلطوة

 سـلطات  له معنى آخر جها  أض أو الفرعي، اجلها  إىل تعليقات، ما تتلقاه ما األمانة رسلت 

 املقرتو. املواصفات مشروع وتعديل التعليقات هذه اسةدر
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 5 اخلطوة

 االستعراض لغرض التنفيذية اللجنة على األمانة خالل ما املقرتو، املواصفات مشروعيعرض  

7مواصفات كمشروع إقراره لغرض اهليئة وعلى التقييمي
 عنـد  قـرار  ألض اختاذها لدى اهليئة، وتعطى 

 مـا  أض بهـا  يتقـدم  قـد  تعليقـات  وألض التقييمـي  االسـتعراض  لنتـائج  الواجب االعتبار اخلطوة، هذه

 وفى االقتصادية. مصاحلها على أحكامه ما أض أو املقرتو املواصفات مشروع انعكاسات بشأن األعضاء

 يف واملشــاركة تعليقــاتهم، يبــدوا أن اهليئــة يف عضــاءاأل جلميــع جيــو  اإلقليميــة، املواصــفات حالــة

 املعنيـة  البلـدان  جمموعـة  أو املعنـى  اإلقلـيم  يف األعضـاء  غالبيـة  أن إال التعديالت، واقرتاو املناقشات

 ويعطـى  عليـه.  املوافقـة  أو املشـروع  تعـديل  يقـرروا  أن ميكـنهم  الـذيا  وحـدهم  هم الدورة يف املشاركني

 أض بهـا  يتقـدم  قد تعليقات ألض الواجب االعتبار املعنية، البلدان جمموعة أو نىاملع اإلقليم يف األعضاء

 انعكاسـات  ما أحكامه، ما أض أو املقرتو، املواصفات ملشروع يكون قد ما بشأن اهليئة يف األعضاء ما

 .االقتصادية مصاحلها على

 6 اخلطوة

 املهتمـة  الدوليـة  املنظمـات  واىل األعضـاء  البلـدان  مجيـع  إىل املواصـفات  مشروع األمانةترسل  

 علـى  املواصـفات  ملشـروع  احملتملـة  االنعكاسـات  ذلـك  يف مبـا  اجلوانب، مجيع على تعليقاتها إلبداء

 االقتصادية. مصاحلها

 7 اخلطوة

 سـلطات  له معنى، آخر جها  أض أو الفرعي، اجلها  إىل تعليقات ما تتلقاه ما األمانة ترسل 

 املواصفات. مشروع وتعديل التعليقات هذه دراسة

 8 اخلطوة

 اهليئـة،  وعلـى  التقييمـي  االستعراض لغرض التنفيذية اللجنة على املواصفات مشروع يعرض 

 واملنظمـات  األعضـاء  البلـدان  مـا  وردت مكتوبـة  مقرتحـات  أض مع جنب إىل جنبا األمانة، خالل ما

 اهليئـة،  وتعطـي  للدستور. كمواصفات إقراره بغرض ،8اخلطوة عند تعديالت إلدخال املهتمة الدولية

 تعليقات وألض التقييمي االستعراض لنتائج الواجب االعتبار اخلطوة، هذه عند قرار ألض اختاذها لدى

 أحكامـه  مـا  أض أو املواصـفات  ملشروع تكون قد اليت اآلثار بشأن األعضاء البلدان ما أض بها تتقدم قد

 الدوليـة  واملنظمـات  األعضاء جلميع جيو  ليمية،اإلق املواصفات حالة وفى االقتصادية. مصاحلها على

                                                 
، جيو  أن ترسل األمانة مشروع املواصفات املقرتو إىل 5بدون اإلخالل بأض ما القرارات اليت قد تتخذها اهليئة عند اخلطوة   7

، عندما يرى اجلها  الفرعي أو أض جها  آخر معنـى أن الوقـت بـني دورة    5احلكومات إلبداء تعليقاتها قبل دراسته يف اخلطوة 

حقة للجها  الفرعي أو جها  آخر معنـى، تسـتدعى مثـل هـذا اإلجـراء سـعيا إىل املضـي قـدما يف         اهليئة ذات الصلة والدورة الال

 العمل.
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 يف األعضـاء  غالبية أن إال التعديالت، تقرتو وأن املناقشات يف تشارك وأن تعليقاتها، تبدى أن املهتمة

 تعـديل  تقـرر  أن ميكنهـا  اليت وحدها هي الدورة، يف املشاركة املعنية البلدان جمموعة أو املعنى اإلقليم

 .عليه املوافقة أو املشروع

 الدستور مواصفات لوضع املعجلة املوحدة اإلجراءات الرابع: اجلزء

 الصلة ذات والنصوص

 1 اخلطوة

 نتــائج" مراعــاة ومــع املعطــاة، األصــوات جممــوع ثلثــي أغلبيــة إىل اســتنادا اهليئــة، تقــوم 

 للعمليـة  ستخضـع  الـيت  املواصفات تلك بتحديد ،"التنفيذية اللجنة أجرته الذض التقييمي االستعراض

 املواصـفات،  هـذه  بتحديد تقوم أن للهيئة التابعة الفرعية لألجهزة وميكا .8املواصفات لوضع املعجلة

 .فرصة أقرد يف اهليئة، بتصديق ورهنا املعطاة، األصوات جمموع ثلثي أغلبية إىل استنادا

 2 اخلطوة

 ملخلفات القصوى احلدود حالة وفى املواصفات. مشروع مقرتو إلعداد الرتتيبات األمانة تتخذ 

 عـا  تصـدر  عندما القصوى احلدود بشأن التوصيات بتو يع األمانة تقوم البيطرية، العقاقري أو املبيدات

 منظمة لدى والبيئة األغذية يف اآلفات مبيدات خملفات بشأن اخلرباء جلنة بني املشرتكة االجتماعات

 الصـحة  منظمـة  لـدى  اآلفـات  مبيـدات  لفـات خم بشـأن  األساسـية  التقييم وجمموعة والزراعة األغذية

 بـاملواد  املعنيـة  العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشرتكة اخلرباء جلنة أو العاملية،

 بـه  تقـوم  الـذض  املخـاطر  تقيـيم  بعمل تتعلق صلة ذات معلومات أية توفري ينبغي كما غذية.لأل املضافة

 مواصـفات  أية أو األلبان ومنتجات األلبان حالة وفى العاملية. الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة

 .األلبان ملنتجات الدولي االحتاد توصيات بتو يع األمانة تقوم باجلنب، خاصة فردية

 3 اخلطوة

 إلبـداء  املهتمـة  الدوليـة  املنظمـات  واىل اهليئـة  يف األعضاء إىل املقرتو املواصفات مشروع يرسل 

 علـى  املقـرتو  املواصـفات  ملشـروع  احملتملـة  االنعكاسـات  فيهـا  مبـا  اجلوانـب  مجيـع  علـى  تعليقاتها

 اهليئـة  يف لألعضـاء  الواقعة هذه تبّلغ معجل، إلجراء املواصفات ختضع وعندما االقتصادية. مصاحلها

 املهتمة. الدولية وللمنظمات

                                                 
التقانـة )التقانـات(    أواملسـائل املتعلقـة باملعلومـات العلميـة اجلديـدة؛       ىتشمل، ولكنها ال تقتصر عل االعتبارات ذات الصلة  8

 الصحة العامة؛ أو مراجعة أو حتدييف املواصفات السارية أو املشكالت املّلحة املرتبطة بالتجارة أواجلديدة؛ 
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 4 اخلطوة

 سـلطات  له معنى، آخر جها  أض أو الفرعي، اجلها  إىل تعليقات ما تتلقاه ما األمانة ترسل 

 .املقرتو املواصفات مشروع وتعديل التعليقات هذه دراسة

 5 اخلطوة

 املواصـفات،  لوضـع  املعجلـة  ليجـراءات  ختضـع  بوصـفها  حـددت  اليت املواصفات حالة يف 

 مـا  اهليئة، وعلى التقييمي االستعراض لغرض التنفيذية اللجنة على املقرتو املواصفات مشروع يعرض

 املهتمـة  الدولية واملنظمات األعضاء ما وردت مكتوبة مقرتحات أض مع جنب إىل جنبا األمانة، خالل

 هذه عند قرار أض اختاذها لدى اهليئة، وتعطى للدستور. كمواصفات إقراره بغرض تعديالت، إلدخال

 بلـدانها  امـ  أض بهـا  يتقـدم  قـد  تعليقـات  وألض الـدقيق  االستعراض لنتائج الواجب االعتبار اخلطوة،

 مصــاحلها علــى أحكامــه، مــا أض أو املقــرتو املواصــفات مشــروع بانعكاســات يتعلــق فيمــا األعضــاء

 الدوليـة  واملنظمـات  األعضـاء  البلـدان  جلميـع  جيـو   اإلقليميـة،  املواصـفات  إىل وبالنسبة االقتصادية.

 يف األعضـاء  البلـدان  لبيـة غا أن إال تعـديالت،  واقـرتاو  املناقشات يف واملشاركة تعليقاتها إبداء املهتمة

 بتعديل قرار اختاذ على قادرة وحدها هي الدورة، يف املشاركة املعنية البلدان جمموعة أو املعنى اإلقليم

 عليه. املوافقة أو املشروع

 الدستور مواصفات بنشر املتعلقة الالحقة اإلجراءات اخلامس: اجلزء

 منظمـة  يف املنتسبة واألعضاء األعضاء الدول مجيع إىل وإرساهلا الدستور مواصفات نشر جيرى 

 املعنية. الدولية املنظمات وإىل العاملية، الصحة منظمة و/أو والزراعة األغذية

 الغذائي. الدستور أعاله املذكورة املطبوعات وتشكل 

 اجلغرايف تطبيقها نطاق توسيع وإمكانية املـواصفات بنشر املتعلقة الالحقة اإلجراءات

 واألعضــاء األعضــاء الــدول مجيــع إىل وإرســاهلا للدســتور اإلقليميــة املواصــفات نشــر جيــرى 

 املعنية. الدولية املنظمات وإىل العاملية، الصحة منظمة و/أو والزراعة األغذية منظمة يف املنتسبة

 ملواصـفات  اجلغـرايف  التطبيـق  نطـاق  توسـيع  إمكانيـة  وقـت  أض يف تبحـيف  أن حرية وللهيئة 

 للدستور. عاملية مواصفات إىل حتويلها وأ للدستور إقليمية

 املواصـفة  اعتمـاد  مبجرد عاملية مواصفة إىل اإلقليمية املواصفات أحدى لتحويل طلب يظهر قد )أ(

 بقليل. ذلك بعد أو ،8 اخلطوة يف اإلقليمية
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 حبسب التالية األحوال التفكري عاملية مواصفة إىل اإلقليمية املواصفات أحدى لتحويل جيو  )د(

  الصلة: ذات السلعية اللجنة وضع

 أحدى حتويل طلبات فإن نشطة: الصلة ذات السلعية اللجنة تكون عندما (1)

 لعيةالس اللجنة ما الطلب هذا يأتي أن يفضل عاملية مواصفة إىل اإلقليمية املواصفات

 إطار يف الوثيقة هذه استعراض التنفيذية اللجنة وتتوىل مشروع. بوثيقة مدعومًا املعنية،

 وافقت فإذا املعنية السلعية اللجنة عمل برنامج مراعاة مع التقييمية، االستعراض عملية

 به قامت الذض التقييمي االستعراض نتائج مراعاة مع االقرتاو، على الغذائي الدستور هيئة

 اخلطوة عند املعجل املوحد اإلجراء إىل عادة اإلقليمية املواصفة تدخل التنفيذية، جنةالل

 املعنية. السلعية للجنة التالية الدورة يف 4 اخلطوة عند فيه للنظر ،3

 فعلية، دورات تعقد ال أنها أض نشطة: الصلة ذات السلعية اللجنة تكون ال عندما (2)

 جلنة طريق عا دولية مواصفة إىل اإلقليمية املواصفة هذه حتويل اقرتاو يأتي أن يفضل

 فيشكل الدستور أعضاء ما االقرتاو هذا يأتي أن وجيو  مشروع، بوثيقة مدعومًا تنسيق،

 فإذا التقييمي. االستعراض عملية إطار يف التنفيذية اللجنة على للعرض مشروع وثيقة

 الذض التقييمي االستعراض نتائج مراعاة مع االقرتاو، على الغذائي الدستور هيئة وافقت

 املعجلة املوحدة اإلجراءات إىل عادة اإلقليمية املواصفة تدخل التنفيذية، اللجنة به تقوم

 ينبغي احلالة، هذه ويف .4 اخلطوة عند املعنية السلعية اللجنة فيها لتنظر ،3 اخلطوة عند

 عا أو املراسالت طريق عا اءسو عملها يف قدمًا املضي كيفية يف تنظر أن التنفيذية للجنة

 للجنة ينبغي األخرية، احلالة هذه ويف املؤجلة. اللجنة اجتماعات استئناف طريق

 تقوم لكي مسمى غري أجل إىل املؤجلة اللجنة تنشيط بإعادة اهليئة توصي أن التنفيذية

 اجلديد. بالعمل

 ومراجعتها الصلة ذات والنصوص الدستور مواصفات تعديل إلجراءات دليل

 8 الفقرة يف عليها منصوص مراجعتها أو الغذائي الدستور مواصفات ما أض تعديل إجراءات -1

 الدليل هذا ويتضما الصلة. ذات والنصوص الغذائي الدستور مواصفات وضع إجراءات مقدمة ما

 الغذائي الدستور مواصفات ومراجعة تعديل يف بها املعمول اإلجراءات بشأن تفصياًل أكثر إرشادات

 الصلة. ذات والنصوص

 هي تراجع مل اليت املواصفات تظل مراجعتها، أو املواصفات إحدى تعديل اهليئة تقرر عندما -2

 املراجعة. أو املعدلة املواصفات اهليئة تقر أن إىل السارية الغذائي الدستور مواصفات
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 إن:ف الدليل، هذا وألغراض -3

 أو الدسـتور  مواصفات يف الرقمية القيم أو الن  يف حذف أو تغيري أو إضافة أض يعين التعديل 

 يف املـواد  مـا  تـدود  عدد أو مبادة يتصل مما موضوعيا، أو حتريريا كان سواء الصلة، ذات النصوص

 املثـال  سـبيل  علـى  تتضـما  قد التحريرية الطبيعة ذات التعديالت فإن خاص، وبشكٍل الدستور. ن 

 احلصر: ال

 خطأ؛ تصحيح 

 توضيحية؛ حاشية إدخال 

 والنصـوص  الدستور مواصفات مراجعة أو تعديل إقرار، على يرتتب مما املراجع، استكمال 

 اإلجراءات. دليل أحكام ذلك يف مبا عام، بشكٍل تطبق اليت األخرى

 العينــات وأخــذ التحليــل طرائــق يف األخــرية اللمســات وضــع يف تتعامــل أن للهيئــة وجيــو  

 الـيت  الصـلة  ذات النصـوص  أو املماثلـة  املواصـفات  مع لتنسيقها األحكام ترتيب وكذلك واستكماهلا،

 عالقتها بقدر التحريرية، الطبيعة ذات التعديالت مع بها تتعامل اليت الطريقة بنفس اهليئة، أقرتها

 الدليل. هذا يف عليها املنصوص باإلجراءات

 خبـالف  الصـلة  ذات رىاألخ النصوص أو الدستور مواصفات يف تغيريات أض تعين املراجعة 

 ذكره. سبق كما "تعديل" حتت عليها املنصوص تلك

 ومـا  مراجعـة،  أو تعـديالً  يشكل املقدم االقرتاو كان إذا ما حتديد يف النهائية السلطة وللهيئة 

 موضوعية. أو حتريرية طبيعٍة ذات املقرتو التعديل كان إذا

 أن ينبغـي  الصـلة  ذات والنصوص ستورالد مواصفات مراجعة أو بتعديل اخلاصة االقرتاحات -4

 اجلها  يكا مل إذا اهليئة أعضاء أحد ما أو األمانة، ما أو املعين، الفرعي اجلها  ما اهليئة إىل تقدم

 األمانـة  تتلقـى  أن ينبغـي  األخـرية،  احلالة هذه ويف مسمى. غري ألجٍل تأجل أو موجود املعين الفرعي

 هـذه  فيهـا  سـتنظر  الـيت  اهليئـة  دورة قبـل  أشـهر(  ثالثـة  عـا  يقـل  )ال مناسـب  وقٍت يف االقرتاحات

 وضـع  إجراءات ما الثاني اجلزء )انظر مشروع بوثيقة مصحوبًا االقرتاو يكون أن وينبغي االقرتاحات.

 طبيعـة  ذات املقـرتو  التعـديل  كـان  إذا أما ذلك. غري اهليئة أو التنفيذية اللجنة تقرر مل ما املواصفات(

 مطلوبًا. ليس املشروع يقةوث إعداد فإن حتريرية،

 اللجنــة جتريــه الـذض  املســتمر اهلــام االسـتعراض  نتــائج اعتبارهــا يف آخـذة  - اهليئــة تقـرر  -5

 اهليئــة قـرار  كـان  فــإذا ضـروريا.  املواصـفات  ألحــدى املراجعـة  أو التعـديل  كــان إذا مـا  - التنفيذيـة 

 التالية: املسارات أحد تتخذ فسوف باإلجياد،
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 إقرار يف حرة اللجنة فستكون حتريرية، طبيعة ذات التعديل كان إذا ما حالة يف (1)

 وضع إجراءات ما الثاليف اجلزء )أنظر املوحدة اإلجراءات ما 8 اخلطوة يف التعديل

 املواصفات(.

 األجهزة أحد ما عليه وموافقا مقرتحا واملوافق مقرتحا التعديل كان إذا ما حالة يف (2)

 املوحدة اإلجراءات ما 5 اخلطوة يف التعديل تقر أن أيضًا اللجنة حق ما فسيكون الفرعية،

 املواصفات(. وضع إجراءات ما الثاليف اجلزء )انظر

 العمل هذا وحيال جديد كعمل االقرتاو على اهليئة توافق األخرى، احلاالت يف (3)

 إذا أما موجودًا. ما ال اجلها  هذا كان إذا فيه، للنظر املناسب الفرعي اجلها  إىل اجلديد

 اجلديد. العمل مع للتعامل طريقة أفضل اهليئة تقرر فسوف موجودًا، اجلها  يكا مل

 الدسـتور  جلان تاجتماعا أجلت أو حلت، أو ألغيت قد للدستور الفرعية األجهزة كانت إذا -6

 ذات والنصـوص  الدسـتور  مواصـفات  مجيـع  النظر قيد تبقي أن األمانة على فإن مسمى، غري أجٍل إىل

 تلـك  األخـ   وعلـى  تعـديالت،  أيـة  إىل احلاجـة  مـدى  تقـرر  وأن األجهـزة  هذه وضعتها اليت الصلة

 فـإن  حتريريـة،  ٍةطبيعـ  ذات تعديالت إدخال إىل احلاجة حتديد مت فإذا اهليئة. قرارات عا الناشئة

 ذات تعـديالت  حتديـد  مت إذا أمـا  وتعتمدها. اهليئة فيها لتنظر مقرتحة تعديالت تعد أن األمانة على

 هـو  هـذا  كـان  إذا املؤجلـة  للجنـة  القطريـة  األمانـة  مع بالتعاون – األمانة على فإن موضوعية، طبيعة

 التعـديالت  هـذه  مثـل  ياغةوصـ  التعـديالت  اقـرتاو  أسـباد  على حتتوض عمل ورقة تعد أن - الوضع

 هـذا  يف قـدماً  املضـي  إىل احلاجـة  بشـأن  )أ( اهليئة: أعضاء ما تعليقات تطلب وأن احلاجة، حبسب

 اهليئـة  أعضـاء  مـا  املتلقـاة  الـردود  أغلبيـة  أتـت  فـإذا  نفسـه.  املقـرتو  التعـديل  بشأن )د( التعديل؛

 صـياغة  أو للتعـديل  املقرتحـة  غةالصـيا  مالءمـة  وبشـأن  املواصفات تعديل إىل احلاجة بشأن باإلجياد

 أن يبـدو  ال الـيت  احلـاالت  ويف وإقـراره.  فيـه  للنظـر  اهليئة على االقرتاو طرو ينبغي بديلة، مقرتحة

 للنظـر  طريقة أفضل تقرر أن وعليها بذلك، اهليئة إبالغ ينبغي خالفًا، يثري ال حاًل فيها تطرو الردود

 املوضوع. هذا يف
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 الغذائي الدستور هليئة فرعية لجهزة إنشاء معايري

 تغطيـه  ال جمـال  يف صـلة  ذض نـ   أو سـلوك  مدونـة  أو معـايري  بوضـع  اقـرتاو  يطـرو  عندما 

9قائم فرعى جها  أض اختصاصات
 وضـعتها  أخـرى  نصـوص  أو سلوك مدونات أو معايري مبراجعة أو ،

 كتـابي  ببيـان  االقرتاو ذلك يشفع أن ينبغي مسمى، غري أجل إىل اجتماعاتها تأجيل مت فرعية أجهزة

 املمكـا  بالقـدر  ويتضـما،  للهيئـة  األجـل  املتوسـطة  األهـداف  ضـوء  يف مسوغه يوضح اهليئة إىل موجه

 العمل. أولويات حتديد معايري يف املبينة املعلومات عمليا،

 صـلة،  ذض لـن   أو ملواصـفة  مالئم مشروع وضع بغرض فرعى جها  إنشاء اهليئة قررت وإذا 

 يف االعتبـار  إيالء ينبغي قائم، صلة ذض نصوص( )أو ن  أو  قائم معايري( و)أ معيار مراجعة بغرض أو

 الالئحـة  مـا  (1)د()1-11 املـادة  مبوجـب  خمصـ   دولـي  حكـومي  مهـام  فريق إلنشاء األول املقام

 التالية: للشروط وفقا للهيئة الداخلية

 االختصاصات -1

 املباشـرة  املهمـة  علـى  املقـرتو  املخصـ   الـدولي  احلكومي املهام فريق اختصاصات تقتصر 

 الطبيعية؛ األحوال يف الحقا االختصاصات تلك تعديل يتم وال املطروحة

 املهـام  فريـق  إنشـاء  مـا  حتقيقـه  املتـوخى  )األهـداف(  اهلدف بوضوو االختصاصات تبني 

 اخلاص؛ الدولي احلكومي

 التـاريا  (2) أو عقدهـــــا  يـتعني  الـيت  الـدورات  عدد (1) إما بوضوو االختصاصات تبني 

 األحـوال  مـا  حـال  بأض يزيد أال جيب والذض العمل، ما فيه االنتهاء ينتظر الذض )العام(

 أعوام. مخسة عا

 التقارير كتابة -2

 التنفيذيـة  اللجنـة  واىل الغـذائي  الدستور هيئة إىل املخص  الدولي احلكومي املهام فريق يقدم 

 مجيـع  إىل املخص  الدولي احلكومي املهام فريق تقارير وحتال عمله يف أحر ه الذض التقدم عا تقارير

 املهتمة. الدولية واملنظمة اهليئة أعضاء

 التشغيل نفقات -3

 والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  بني املشرتك األغذية معايري برنامج مصروفات تقديرات يف تدرج ال 

 الــدولي احلكــومي املهــام فريــق تشــغيل مبصــروفات تتعلــق اعتمــادات أض العامليــة الصــحة ومنظمــة

                                                 
 قد يرتاءى للهيئة أن تنظر يف  ديد اختصاصات أض جها  فرعى قائم ما أجل حبيف االقرتاو املعين.  9
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 وفقـا  اهليئـة  تشـغيل  مصـروفات  ما التحضريض بالعمل املتصلة التكاليف تعترب ما بقدر إال املخص ،

 األساسي. نظامها ما 10 مادةلل

 املضيفة احلكومة مع الرتتيبات -4

 مالئمـة  ترتيبـات  أن ما املخص ، الدولي احلكومي املهام فريق إنشاء لدى اهليئة، تستوثق 

 .10واليته فرتة خالل لعمله املهام فريق أداء يضما مبا مضيفة حكومة مع عقدت قد

 العمل إجراءات -5

 أعضـاء  مجيـع  أمـام  مفتوحـا  املخصصـة  الدوليـة  احلكومية املهام فرق يف العضوية باد يكون 

 الدسـتور  معـايري  لوضـع  املوحـد  واإلجـراء  الغـذائي  الدسـتور  هليئـة  الداخلية الالئحة وتطبق اهليئة،

 احلكوميـة  املهـام  فـرق  على الضرورية، التعديالت مجيع إدخال بعد الصلة، ذات والنصوص الغذائي

 املخصصة. الدولية

 الفرعية األجهزة حل -6

 لـدى  أو بـه،  املنـوط  العمـل  مـا  االنتهـاء  بعـد  املخصـ   الـدولي  احلكومي املهام فريق حيل 

 له. احملددة الزمنية الفرتة انقضاء أو له احملدد الدورات عدد استنفاد

                                                 
 قد ينطوض هذا على ترتيبات استضافة حكومية معقودة مع أكثر ما عضو واحد يف اهليئة.  10
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 العمل لولويات حتديد معايري

 صلة، ذض ن  أو سلوك مدونة أو مواصفات وضع الغذائي الدستور جلان إحدى تقرتو عندما 

ــار يف ــاتها، إط ــي اختصاص ــا ينبغ ــى أن هل ــات أوال تراع ــيت األولوي ــددتها ال ــة ح ــة يف اهليئ  اخلط

 وإمكانيـة  التنفيذيـة،  اللجنـة  أجرتـه  الـذض  التقييمـي  لالستعراض الصلة ذات والنتائج سرتاتيجيةاال

 أدناه. الواردة املعايري ضوء يف االقرتاو ُتقّيم أن هلا ينبغي كما معقولة.  منية فرتة خالل العمل إجنا 

 هـذا  إحالـة  ينبغـي  اللجنـة،  اختصاصـات  عـا  خيـرج  جمـال  ضما يندرج االقرتاو كان وإذا 

 اختصاصـات  علـى  إدخاهلـا  األمـر  يقتضـى  قـد  الـيت  باملقرتحـات  مشفوعا كتابة، اهليئة إىل االقرتاو

 اللجنة.

 املعايري

 العام املعيار

 جتـارة  يف العادلـة  املمارسـات  وضـمان  األغذيـة،  مةوسـال  الصـحة   اوية ما املستهلك ياية 

 النامية. للبلدان احملددة االحتياجات مراعاة مع األغذية،

 العامة املوضوعات على املطبقة املعايري

  تعرتض تتملة أو ظاهرة معوقات ما ذلك عا ينجم قد وما القطرية التشريعات تنوع )أ(

 الدولية. التجارة

 املختلفة. العمل أقسام بني األولويات وحتديد العمل نطاق )د(

 جها  قبل ما اقرتو و/أو أخرى دولية منظمات جانب ما اجملال هذا يف بالفعل املنفذ العمل )ج(

 صلة. ذض دولي حكومي )أجهزة(

 األخرى. املواصفات مع االقرتاو اتساق سهولة )د(

 للعامل. بالنسبة املسألة أو املشكلة ضخامة مراعاة )هـ(

 السلع على املطبقة املعايري

 البلدان. بني التجارة ومنط وحجم املختلفة، البلدان يف واالستهالك اإلنتاج حجم )أ(

 التجارة تعرتض تتملة أو ظاهرة معوقات ما ذلك عا ينجم قد وما القطرية التشريعات تنوع )د(

 الدولية.

 اإلقليمية. أو الدولية السوق إمكانات )ج(

 القياسي. للتوحيد السلعة إخضاع إمكانية مدى )د(
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 املسـتهلك  حبماية املتعلقة الرئيسية للقضايا املقرتحة أو السارية العامة املواصفات تغطية مدى )هـ(

 وبالتجارة.

 أو خامـا  سـلعا  كانت إذا ما بيان مع هلا، مستقلة مواصفات وضع تستلزم قد اليت السلع عدد )و(

 مصنعة. أو مصنعة نصف

 قبـل  مـا  املقـرتو  و/أو أخـرى  دوليـة  منظمـات  جانب ما اجملال هذا يف بالفعل فذاملن العمل ) (

 صلة. ذض دولي حكومي )أجهزة( جها 

 خطوط توجيهية لتطبيق معايري لولويات العمل )املعايري املطبقة على السلع(

 الـيت  املعلومـات  ذلـك  يف مبـا  املعايري، تطبيق بشأن إرشادات التوجيهية اخلطوط هذه تعطي -1

 يف ) ( إىل )أ( مـا  للنقـاط  طبقـاً  احلرج، باالستعراض قيامها أثناء التنفيذية اللجنة تفحصها أن ينبغي

 العمل. أولويات لتحديد السلع" على املطبقة "املعايري

 عـدة  يعـا   الـذض  الـدليل  علـى  القـائم  الـنهج  هو سيطبق الذض النهج فإن املبدأ، حييف وما -2

 أيـة  مراجعـة  أو لوضـع  جديـدة  أعمـال  بشـأن  املقدمة لالقرتاحات يةالتنفيذ اللجنة فح  عند عوامل

 للمواصـفات  املشـروع(  )وثائق املشروعات مقرتحات حتتوض أن بد ال السبب، وهلذا سلعية. مواصفات

  أدناه الواردة املعلومات على السلعية

 البلدان بني فيما التجارة ومنط وحجم ما، بلد يف واالستهالك اإلنتاج حجم )ل(

 عا: معلومات تقديم ينبغي 

 إىل ونسـبته  بـالطا،  والو ن النقدية، بالقيم عنه معربًا بلد كل يف واالستهالك اإلنتاج حجم 

 ذلك؛ إىل وما،11اإلمجالي احمللي الناتج

 بـالقيم  عنـه  معـرباً  وأمناطهـا،  التجـارة  حجـم  اجتاهـات  ذلك يف مبا التجارة، ومنط حجم 

 ذلك: إىل ما ،1اإلمجالي احمللي الناتج إىل ونسبته بالطا والو ن النقدية

 البلدان، بني فيما 

 الواحد، اإلقليم بلدان بني فيما أض اإلقليم، داخل التجارة   

 وآخر. إقليم بني أض األقاليم، بني فيما التجارة 

 إن أعـاله،  املذكورة باملعلومات املوثوقية لدعم مراجع و/أو للمعلومات بها موثوق مواقع أو مصادر 

 أمكا.

                                                 
 هـذه  يف التجـارة  أن بيـان  يف مفيدة السلعة يف املئوية نسبتها أو( الصادرات)الواردات/  جارةالت حجم عا املعلومات تكون قد  11

 .املعين( البلدان)أو  للبلد احمللي االقتصاد يف ملموسًا جزءًا  ثل السلعة



الغذائي الدستور مواصفات وضعالثاني: القسم   

44 

 يف تأخـذ  أن املعنيـة  التنسـيق  للجنـة  ينبغـي  إقليميـة،  مواصـفة  وضـع  اقرتاو عند مالحظة: 

 الصـحة  ومنظمـة  املنظمـة  بـني  املشـرتكة  التنسـيقية  اللجـان  اختصاصات ما )د( الفقرة  امًا اعتبارها

 ةملموسـ  جتـارة  هنـاك  أن جيـداً  توثيقـاً  وموثقـة  موضوعية شهادة تقدم وأن اخلامس(، )اجلزء العاملية

 فهـذا  األقـاليم.  هـذه  داخـل  أو األخـرى  األقـاليم  مـع  ملموسة جتارة هناك ليست وأنه اإلقليم، داخل

 يف املشـابهة(  املنتجـات  )أو املنـتج  لـنفس  واحـدة  مواصـفة  ما أكثر وضع تاليف يف يساعد سوف الشرط

 املختلفة. األقاليم

 ينبغـي  اإلقلـيم،  خـارج  دانبلـ  يف إقليميـة  سلعة يف كبرية وجتارة ضخم إنتاج وجود حالة ويف 

 برنـامج  مراعـاة  مـع  عاملية مواصفة وضع يف بالنظر املختصة السلعية اللجنة توصي أن التنفيذية للجنة

 عملها.

 العاملية التجارة لمام احملتملة العراقيل لو الواضحة والنتائج الوطنية التشريعات تنويع )د(

 عراقيـل  إىل تـؤدض  قـد  اليت املوجودة نيةالوط التشريعات اختالف عا معلومات توفري ينبغي 

 أو و/ حجـم  عـا  كميـة  كمعلومـات  العراقيـل  هذه تقديم وجيو  الدولية. التجارة أمام فعلية أو تتملة

 الرفا. مبعدالت أو املطلقة باألرقام عنها معربًا الشحنات، رفا تواتر

 احملتملة اإلقليمية لو الدولية األسواق )ج(

 عا: معلومات تقديم ينبغي 

 الضرورة؛ عند وكذلك اإلقليمية، و/أو الدولية األسواق إمكانيات 

 اجتاهـات  حتليـل  ذلـك  يف مبـا  الدوليـة،  التجـارة  إىل اإلقليميـة  املنتجـات  دخول إمكانية 

 املنظور. املستقبل يف األسواق إمكانيات وكذلك احلالية، اإلنتاج

 املوحدة للمواصفات السلعة مواءمة إمكانية )د(

 عا: معلومات ديمتق ينبغي 

 وتركيبتـه،  املنـتج،  حتديـد  أض املنـتج،  هويـة  لتحديـد  الضرورية اجلودة عوامل هي ما 

 ذلك؛ إىل وما

  األخـرى  اجلـودة  وعوامـل  وتركيبتهـا،  حتديـدها،  يف االختالفات )أض السلع خصائ 

 عنـد  االعتبـار  يف أخذها ينبغي اليت آخر( إىل إقليم وما آخر إىل بلد ما تتفاوت قد اليت

 املواصفات. وضع
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 العامة املواصفات بواسطة والتجارة املستهلك حبماية املتعلقة الرئيسية املسائل تغطية )هـ(

 املقرتحة لو املوجودة

 مت فإذا القائمة. املواصفات مع ثغرات أو تداخل هناك كان إذا ما بشأن معلومات تقديم ينبغي 

 مراجعـة  كفايـة  عدم يف السبب يفسر أن اجلديد العمل القرتاو ينبغي تداخالت، أو ثغرات أض حتديد

 مواصفة. إىل باحلاجة الوفاء يف القائمة املواصفة

 اخلـاص  االقـرتاو  بـني  ثغـرات  هنـاك  كانـت  إذا مـا  ملعرفة مطلوبة املعلومات هذه مالحظة: 

 يفلـتال  ضـرورض  التحليـل  وهـذا  املناقشـة.  قيـد  ما الت اليت تلك أو القائمة واملواصفات اجلديد بالعمل

 القائمـة  املواصـفات  يف معينـة  أحكام أو القائمة املواصفات مراجعة تكون عندما جديدة مواصفات وضع

 األمر. ملعاجلة كافية

 الـتفكري  مع جديد، بعمل البدء ضرورة اقرتاو املمكا ما كان فرمبا تداخل، حتديد مت إذا أما 

 تداخل. أو دتضار ألض تالفيًا للمراجعة عرضة القائمة املواصفات جعل يف

 لو خـام  السـلع  هـذ   كانت إذا ما حتديد مع منفصلة، مواصفات إىل حتتاج اليت السلع عدد )و(

 مصنعة لو مصنعة نصف

 عا معلومات تقديم وينبغي املعنية. املنتجات لتغطية للسلع عامة مواصفات إعداد وُيستحسا 

 لسـلع  املواصـفات  هـذه  كانـت  إذا مـا  توضيح مع منفصلة مواصفات وضع إىل للحاجة املنطقي األساس

 مصنعة أو مصنعة نصف أو خام

 جانـب  مـن  املقـرت   لو و/ اجملال هذا يف بالفعل لخرى دولية منظمات به تقوم الذي العمل ز()

 صلة. ذات دولية حكومية ()لجهزة جهاز

 صـلة،  ذات أخـرى  دوليـة  منظمات بالفعل بها تقوم اليت األنشطة عا معلومات تقديم ينبغي 

 أنشـطة  مع التضارد أو اال دواجية، أو الثغرات، أو للتكامل، احملتملة اجملاالت حتليل ذلك يف مبا

 أخرى.

 األسـاس  تقـديم  مـا  بد ال الغذائي، الدستور خارج مواصفات وجود حالة يف حتى مالحظة: 

 أعاله. املذكور التحليل يف املقدمة املعلومات أساس على الغذائي، الدستور يف جديد لعمل املنطقي
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 العامة املواضيعية واللجان السلعية اللجان بني العالقات

 السـارية  املسـائل  مسـؤولية  تتحمل اليت اللجان ما والتوجيه املشورة الدستور جلان تطلب قد 

 تكـون  أن خـاص  بشـكل  وينبغـي  اختصاصـاتها.  نطـاق  يف تـدخل  نقاط أية  بشأن األغذية مجيع على

 مـا  وغريها التنسيق جلان السلعية" "اللجان تشمل الوثيقة هذه )يف السلعية اللجان بني إحاالت هناك

 وضـع  أثنـاء  العامـة  املوضـوعية  واللجـان  السلعية( املواصفات وضع يف مشاركتها بقدر الفرعية األجهزة

 للدستور. السلعية املواصفات

 وطرائـق  األغذيـة،  وملوثـات  لألغذيـة،  املضافة واملواد األغذية، بتوسيم املعنية للجان وجيو  

 اخلاصــة، الغذائيــة الــنظم الســتخدامات واألغذيــة والتغذيــة األغذيــة، ونظافــة واملعاينــة، التحليــل

 بشـأن  عامـة  أحكامـا  تضـع  أن شـهادات،  داعتمـا  ونظم الغذائية والصادرات الواردات على والتفتيش

 إال السـلعية  واصـفات امل يف العامـة  األحكـام  هـذه  تـدرج  وال اختصاصـاتها  ضـما  تـدخل  الـيت  املسائل

 .الدستور"( مواصفات "صيغة )أنظر ذلك غري إىل حاجة تنشأ مل ما باإلشارة

 املواصـفات  مـا  أكثـر  أو واحـدة  على تسرض ال العامة األحكام أن السلعية اللجان ترى وعندما 

 اخلاصـة  العامة األحكام تطبيق عا االبتعاد على املوافقة املسؤولة اللجان ما تطلب أن عليها السلعية،

 العلميـة  ائابـالقر  تـدعم  وأن الكاملـة،  مربراتهـا  الطلبـات  هلـذه  يكـون  أن وينبغي الغذائي. بالدستور

 املـواد  و والتوسـيم،  بالنظافـة،  املتعلقـة  األقسـام  وحتـال  الصلة. ذات املعلومات ما ذلك وغري املتاحة

 لمواصـفات ل تكميلية أحكاما أو نوعية أحكاما تتضما اليت واملعاينة التحليل وطرائق لألغذية، املضافة

 ومـا  الدستور مواصفات وضع إجراءات خالل وقت وأسرع أنسب يف املسؤولة الدستور جلان إىل العامة،

 اخلطـوات  إىل املواصـفات  تقـدم  اإلحالـة  هـذه  ترجئ أال ضرورة ما الرغم على ،نصوص ما بها يتصل

 اإلجراءات. يف التالية

 األغذية توسيم

 األغذيـة  لتوسـيم  العامـة  املواصفات إىل اإلشارة ما استثناء أض حتيل أن السلعية اللجان على 

 بتوسـيم  اخلـاص  اجلـزء  يف ورد كمـا  إليهـا،  اإلضـافة  أو (CODEX STAN 1-1985) التعبئـة  سـابقة 

 االستثناء هذا العتماد األغذية بتوسيم املعنية اللجنة إىل للدستور، السلعية املواصفات صيغة يف األغذية

 اإلضافة. أو

 (التعبئـة  سابقة األغذية لتوسيم العامة املواصفات ما 7-4 )القسم التاريا بعالمة يتعلق وفيما 

 حددتـه  حسـبما  أخـرى  تـواريا  أو آخـر  تارخيا استثنائية، حاالت يف الدستور، جلان إحدى تقرر قد

 هـذه  تقـرر  أن أو بهـا  يقرتن أو للصالحية ىاألدن احلد تاريا مكان ليحل إما وذلك العامة، املواصفات
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 تقـديم  ينبغـي  احلاالت، ههذ وفى تاريا. عالمة أية وضع الضرورض غري ما أن ذلك عا عوضا اللجنة

 األغذية. بتوسيم املعنية الدستور للجنة املقرتو للعمل كاملة مربرات

 لألغذية املضافة املواد

 األغذيـة  إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصـفات  فحـ   للدستور التابعة السلعية اللجان تتوىل 

(CODEX STAN 192-1995) املقرتحـات  مجيـع  وحتـول  .العامـة  املواصفات يف مرجع إدراج بغرض 

 مرجــع إجيــاد بغــرض األغذيــة إىل املضــافة للمــواد العامــة للمواصــفات تعــديالت أو إضــافات بعمــل

 بالنظر للدستور التابعة املضافة املواد جلنة وتقوم األغذية. إىل املضافة املواد جلنة إىل العامة للمواصفات

 اللجنة إىل اللجنة أقرتها اليت الفنية الطبيعة ذات تاملراجعا وتعاد عليها. للموافقة املقرتحات هذه يف

 املقررة. اخلطوة ما مبكرة مرحلة يف اللجنتني بني اآلراء يف التوافق إىل التوصل أجل ما السلعية

 للمــواد العامــة املواصـفات  إىل العامــة اإلشــارة أن للدسـتور  التابعــة الســلعية اللجنـة  رأت إذا 

 األغذيـة  إىل املضـافة  املـواد  جلنـة  إىل ورفعـه  اقرتاو إعداد ينبغي هدفها، حتقق ال األغذية إىل املضافة

 مالئمـة  عـدم  ألسـباد  مـربراً  تقـدم  أن السلعية اللجنة وعلى عليه. واملوافقة فيه للنظر للدستور التابعة

 هـذه  امالسـتخد  املقـررة  املعـايري  ضـوء  يف األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات إىل العامة اإلشارة

 الثاليف. القسم األخ  وعلى ،األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ديباجة يف املواد

 معينـات  ذلـك  يف )مبـا  األغذيـة  إىل املضـافة  بـاملواد  اخلاصـة  األحكـام  مجيـع  إحالة وينبغي 

 أن ويفضـل  دسـتور، لل التابعـة  األغذية إىل املضافة املواد للجنة السلعية واصفاتامل يف الواردة التجهيز(

 تـدرجها  أن قبيل أو الدستور مواصفات وضع إجراءات ما 5 اخلطوة إىل املواصفات تقديم بعد ذلك يتم

 تقـدم  بتـأخري  اإلحالـة  هـذه  تسـمح  أال ضـرورة  مـا  الرغم على ،7 اخلطوة عند املعنية السلعية اللجنة

 اإلجراءات. ما التالية اخلطوات إىل املواصفات

 األحكـام  مجيـع  علـى  األغذيـة  إىل املضـافة  باملواد املعنية الدستور جلنة موافقة يتعني وسوف 

 السـلعية  اللجـان  تقدمـه  الـذض  التكنولـوجي  املربر ضوء يف وذلك األغذية إىل املضافة باملواد الصلة ذات

 والزراعـة  غذيـة األ منظمـة  بـني  املشـرتكة  األغذيـة  إىل املضـافة  بـاملواد  املعنية اخلرباء جلنة وتوصيات

 مـا  ذلك وغري به املسموو اليومي )املتحصل االستخدام يف بالسالمة يتعلق فيما العاملية الصحة ومنظمة

 األغذيـة،  إىل املضـافة  املواد ما - أمكا إن - والفعلية املمكنة، للمتحصالت تقدير ضوء وفى القيود(،

 .األغذية إىل املضافة ملوادا الستخدام العامة املواصفات ديباجة مع التوافق ضمان مع

 مـا  عليهـا  للموافقـة  سـلعة  ملواصفات لألغذية املضافة املواد قسم إحالة لدى لألمانة، وينبغي 

 الـدولي،  النظـام  رقـم  يتضـما  للجنـة  تقريـر  إعداد لألغذية، املضافة باملواد املعنية الدستور جلنة قبل

 منظمة بني املشرتكة لألغذية املضافة باملواد عنيةامل اخلرباء جلنة عينته الذض املقبول اليومي واملتحصل
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 كانـت  إذا ومـا  املقـرتو  واملسـتوى  التكنولوجية، واملسوغات العاملية، الصحة ومنظمة والزراعة األغذية

 عليها. وافقت قد لألغذية املضافة باملواد املعنية الدستور جلنة

 اسـتخدام  بشـأن  اقرتاحـات  عنيـة امل اللجنة تعد أن ينبغي نشطة، سلعية جلنة توجد وعندما 

 بـاملواد  املعنية الدستور للجنة تقدمها وأن دراسة، موضع سلعية مواصفات أض يف لألغذية املضافة املواد

 تقـرر  وعنـدما  .لألغذيـة  املضـافة  للمـواد  العامة املواصفات يف وإدراجها عليها للموافقة لألغذية املضافة

 بوضوو. السبب ذكر ينبغي املضافة، باملواد خاصة معينة حكامأ على املوافقة عدم األخرية اللجنة هذه

 معلومـات  إىل حاجـة  مثـة  كانت إذا السلعية اللجنة إىل أخرى مرة الدراسة موضع القسم إعادة وينبغي

 األحكام. تعديل لألغذية املضافة باملواد املعنية الدستور جلنة قررت إذا للعلم أو إضافية

 بشـأن  تعـديالت  أو جديـدة  بأحكـام  االقرتاحـات  حتال نشطة، سلعية جلنة توجد ال عندما 

 مـا  مباشـرة  بصـورةٍ  األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات يف إلدراجها بالفعل املوجودة األحكام

 للدستور. التابعة املضافة املواد جلنة إىل الدستور جلنة أعضاء جانب

 األغذية ملوثات

 األغذيــة يف الفطريــة والســموم للملوثــات العامــة املواصــفات دراســة الســلعية اللجــان تتــوىل 

(CODEX STAN 193-1995) العامة. املواصفات يف مرجع إدخال بغرض 

 الفطريـة  والسـموم  للملوثات العامة املواصفات إىل عامة إشارة أض أن السلعية اللجنة رأت وإذا 

 يف الشـروع  يف للنظر األغذية ملوثات جلنة إىل وتقدميه اقرتاو إعداد غيينب بغرضها، تفي ال األغذية يف

 اعتمـاد  أو ،األغذيـة  يف الفطرية والسموم للملوثات العامة املواصفات يف تعديالت وإدخال جديد، عمٍل

   مناسبًا. تراه ما حبسب املقرتحة، األحكام

 العامـة  اإلشارة أن يف للسبب ربرًام تعطي أن ينبغي فإنها بذلك، السلعية اللجنة تقوم وعندما 

 املقصودة. للمنتجات مناسبة ليست األغذية يف الفطرية والسموم للملوثات العامة املواصفات إىل

 قبـل  ذلـك  يتم أن املستحسا وما األغذية، ملوثات جلنة إىل املقرتحات مجيع إحالة وينبغي 

 قبـل  أو الدستور مواصفات وضع إجراءات ما 5 اخلطوة إىل املعنية السلعية املواصفات مشروع يف السري

 اإلحالـة  هـذه  ملثـل  السـماو  ينبغـي  ال كـان  وإن ،7 اخلطـوة  عنـد  املعنية السلعية اللجنة فيه تنظر أن

   اإلجراءات. ما التالية اخلطوات إىل باملواصفات قدمًا املضي بتأخري

 املواصـفات  ما احلذف أو باإلضافة املقرتحات مجيع يف النظر األغذية ملوثات جلنة وستتوىل 

 مناسبًا. ذلك ويكون األمر يلزم عندما بشأنها إجراءات وتتخذ املقرتحة األحكام تعتمد أن أو العامة،
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 األغذية يف البيطرية العقاقري املبيدات/خملفات خملفات

 البيطريـة  والعقـاقري  املبيـدات  خملفـات  حبدود اخلاصة األحكام دراسة السلعية اللجان تتوىل 

 يف بامللوثـات  اخلـاص  القسـم  يف جاء كما عامة إشارة إدخال بهدف الغذائي الدستور هيئة أقرتها اليت

 الدستور. يف السلعية املواصفات صيغة

 إعـداد  ينبغـي  غرضـها،  ختـدم  ال أعـاله  املذكورة العامة اإلشارة أن السلعية اللجنة رأت فإذا 

 حبسـب  األغذيـة  يف البيطريـة  العقـاقري  خملفـات  جلنـة  أو املبيـدات  خملفـات  جلنة إىل ورفعه اقرتاو

 املعتمدة. املخلفات حدود مراجعة أو جديد بعمل القيام يف للنظر احلالة،

 األغذية نظافة

 الدسـتور  هيئـة  اعتمـدتها  الـيت  األغذية بنظافة اخلاصة األحكام دراسة السلعية اللجان تتوىل 

 املواصـفات  صـيغة  يف األغذيـة  بنظافـة  اخلـاص  القسم يف جاء كما عامة إشارة إدخال بغرض الغذائي،

 إضـافات  أض أو العامـة  اإلشـارة  مـا  استثناءات أض السلعية اللجان حتيل وسوف الدستور. يف السلعية

 العتمادها. األغذية بنظافة املعنية اللجنة إىل أعاله مذكور هو كما إليها

 واملعاينة التحليل طرائق

 العادي األسلوب

 جلـان  علـى  يـتعني  امليكروبولوجيـة،  باملعـايري  الصلة ذات واملعاينة تحليلال طرائق باستثناء 

 ســلعية مواصــفات يف املعاينــة أو التحليــل بطرائــق تتعلـق  أحكــام إدراجهــا لــدى الســلعية، الدسـتور 

 4 اخلطـوة  عنـد  واملعاينـة  التحليـل  بطرائق املعنية الدستور جلنة إىل األحكام هذه حتيل أن للدستور،

 وينبغـي  املواصـفات.  وضع ما ممكنة مبكرة مرحلة أقرد يف احلكومات تعليقات على احلصول لضمان

 واملعاينـة  التحليـل  بطرائـق  املعنيـة  الدسـتور  جلنـة  تـزود  أن ممكنـا،  يكـون  حيثمـا  الدسـتور،  للجنة

 )القابليـة  واإلحكام والدقة النوعية بالتخصصية تتعلق مقرتحة، حتليل طريقة لكل بالنسبة باملعلومات

 حسـب  العملـي  وطابعهـا  للتطبيق والقابلية واحلساسية الكشف، وحدود لالستنساخ( والقابلية كرارللت

 املعنيـة  الدسـتور  جلنـة  تـزود  أن ممكنـا،  يكون حيثما الدستور، جلنة على يتعني كما احلال. مقتضى

 التطبيـق،  جمـال  أو بنطاق يتعلق فيما معاينة خطة بكل اخلاصة باملعلومات واملعاينة التحليل بطرائق

 )أض اخلطـط  وتفاصـيل  القـرارات،  اختـاذ  وقواعـد  العينة، وحجم للوحدة( أو كاملة )أض املعاينة ونوع

 ومـا  املقبولـة  املخـاطر  ومسـتوى  العمليـات  أو الكميات إىل يشار كما السارية"(، "اخلصائ  منحنيات

 مؤيدة. معلومات ما بذلك يتصل
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 اللجـان  جانب ما التحليل طرائق اقرتاو وينبغي الال م. حسب أخرى معايري اختيار وميكا 

 خرباء. جمموعة مع األمر، اقتضى إذا بالتشاور، السلعية

 الدسـتور  جلنـة  إىل تقريرا وترفع ،4 اخلطوة عند تناقش، أن السلعية الدستور للجان وينبغي 

 يلي: مبا الصلة ذات باملسائل يتعلق فيما واملعاينة التحليل بطرائق املعنية

 إحصائية؛ أو حتليلية إجراءات تتطلب اليت الدستور مواصفات يف املدرجة األحكام 

 بها؛ خاصة ومعاينة حتليل طرائق وضع تتطلب اليت األحكام  

 األول(؛ )النوع التحديد طرائق باستخدام حتدد اليت األحكام 

 بالنسـبة  وخاصـة  املالئمة باملستندات دعمها ينبغي اليت املستطاع، قدر املقرتحات، مجيع 

 الرابع(؛ )النوع املبدئية للطرائق

 مساعدة. أو مشورة على للحصول طلب أض 

 ذات املسـائل  يف تنسـيقي  بـدور  تضـطلع  أن واملعاينـة  التحليـل  بطرائق املعنية للجنة وينبغي 

 تنفيـذ  عـا  املسـؤولة  هـي  األصـلية  اللجنـة  أن غـري  واملعاينـة.  للتحليـل  الدسـتور  طرائق بوضع الصلة

 اإلجراءات. يف لواردةا اخلطوات

 وضـع  لضمان واملعاينة التحليل بطرائق املعنية اللجنة تسعى أن يتعني الضرورة، تدعو وعندما 

 جمـال  يف اخلـربة  وذات بهـا  املعـرتف  األخـرى  األجهـزة  جانـب  مـا  مشرتكة بصورة واختبارها طرق

 التحليل.

 الـيت  التحليـل  لطريقـة  الفعلـي  اءاألد بتقيـيم  واملعاينـة  التحليـل  بطرائق املعنية اللجنة وتقوم 

 يف حتـددت  الـيت  املناسـبة  الدقـة  صـفات  االعتبـار  يف ذلك يأخذ وسوف النتائج. ما للتحقق حتددت

 أثنـاء  حتققـت  الـيت  النتـائج  إىل باإلضـافة  الطريقة هذه على أجريت قد تكون اليت املشرتكة التجارد

 املوافقـة  تقرير ضما النحو هذا على توضعس اليت املعايري جمموعة تدرج وسوف التحليل. طريقة وضع

 املناسبة. السلعية املواصفات إىل تضاف وسوف واملعاينة، التحليل طرائق جلنة ستصدره الذض

 الرقميـة  القـيم  واملعاينـة  التحليـل  بطرائـق  املعنيـة  اللجنـة  حتـدد  فسـوف  ذلك، على وعالوة 

  الطرائق هذه هلا  تثل أن ترغب اليت للمعايري

 األغذية على عامة بصورة السارية واملعاينة التحليل طرائق

 واملعاينـة  للتحليـل  طرائـق  وضـع  بنفسها واملعاينة التحليل بطرائق املعنية اللجنة تتوىل عندما 

 اإلجراءات. يف الواردة اخلطوات تنفيذ عا مسؤولة تصبح فإنها األغذية، على عامة بصورة تسرى
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 ذاتها حد يف ةلألغذي املضافة املواد حتليل طرائق

 لألغذيـة  املضـافة  املـواد  بشـأن  الدسـتور  مواصـفات  يف الواردة التحليل طرائق إحالة يتعني ال 

(CAC/MISC 6) املعنيـة  اللجنة إىل لألغذية، املضافة املواد وحتديد النقاء معايري ما التحقق ألغراض 

 عـا  املسـؤولة  هـي  لألغذيـة  املضـافة  بـاملواد  املعنية فاللجنة عليها. للموافقة واملعاينة التحليل بطرائق

 اإلجراءات. يف الواردة اخلطوات تنفيذ

 األغذية يف البيطرية والعقاقري املبيدات خملفات حتليل طرائق

 املعنيـة  اللجنـة  إىل األغذيـة  يف املبيـدات  خملفـات  مسـتويات  حتديـد  طرائـق  إحالة يتعني ال 

 تنفيـذ  مسـؤولية  املبيـدات  مبخلفـات  املعنيـة  اللجنـة  وتتوىل عليها. للموافقة واملعاينة التحليل بطرائق

 اإلجراءات. يف الواردة اخلطوات

 واملعاينة للتحليل امليكروبولوجية الطرائق

 بغـرض  واملعاينـة  للتحليـل  امليكروبولوجيـة  الطرائـق  بشأن أحكاما الدستور جلان تدرج عندما 

 يف األغذيـة  بنظافـة  املعنيـة  اللجنـة  إىل إحالتهـا  ينبغـي  العامـة،  بالنظافة املتعلقة األحكام ما التحقق

 إتاحـة  يضـما  ممـا  الدسـتور  مواصـفات  وضـع  إجـراءات  مـا  5و 4و 3 اخلطـوات  خـالل  وقت أنسب

 وسـيكون  األغذيـة.  بنظافـة  املعنيـة  للجنـة  واملعاينـة  التحليـل  طرائـق  بشـأن  احلكومات نظر وجهات

 بنظافـة  املعنيـة  اللجنة يضع الذض أعاله إليه املشار العادض األسلود يف الوارد ذلك مثل املتبع اإلجراء

 امليكروبولوجيـة  الطرائـق  إحالـة  يـتعني  وال واملعاينـة.  التحليـل  بطرائـق  املعنيـة  للجنـة  بديال األغذية

 السـلعية  الدستور مواصفات يف إلدراجها األغذية بنظافة املعنية اللجنة وضعتها اليت واملعاينة للتحليل

 واملعاينـة  التحليـل  بطرائـق  املعنيـة  اللجنـة  إىل األغذيـة،  بنظافة املتعلقة األحكام ما التحقق ألغراض

 عليها. للموافقة

 الشهادات واعتماد الغذائية والواردات الصادرات على التفتيش نظم

 وضـعتها  الـيت  التوجيهية واخلطوط املبادئ إىل تشري أن السلعية واللجان العامة للجان ينبغي 

 و/أو األحكـام  وضـع  عنـد  الشـهادات  اعتمـاد  ونظم الغذائية والصادرات الواردات على التفتيش جلنة

 واخلطـوط  املواصـفات  على مناسبة تعديالت أض وإدخال الشهادات واعتماد التفتيش بشأن التوصيات

 مناسب. وقت أقرد يف جلنة كل مسؤولية حدود يف السلوك ومدونات التوجيهية
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 الدستور يف السلع مواصفات صيغة

 مقدمة

 تقديم لدى الغذائي الدستور هليئة الفرعية لألجهزة كدليل استخدامها هو الصيغة ما الغرض 

 الصـيغة  وتشـري  السـلعية.  للمواصـفات  املوحـد  العـرض  ما ممكا قدر أقصى حتقيق بهدف مواصفاتها

 املواصـفات  عنـاويا  حتـت  احلال مقتضى حسب املواصفات يف إدراجها ينبغي اليت البيانات إىل أيضا

 املناسـبة  باألحكـام  األمـر  يـرتبط  مـا  بقـدر  املواصفات يف االستيفاء الصيغة أقسام وتتطلب الصلة. ذات

 فقط. املعنية باألغذية املتعلقة الدولية اصفاتللمو

 املواصفات اسم

 النطاق

 الوصف

 اجلودة وعوامل األساسية الرتكيبة

 ألغذيةل املضافة املواد

 امللوثات

 العامة النظافة

 واملقاييس األوزان

 التوسيم

 واملعاينة التحليل طرائق

 املواصفات يف التوجيهية، اخلطوط أو السلوك مدونات أو العامة املواصفات يف أحكام تدرج لا 

 .ذلك خلالف حاجة هناك تكا مل ما مبراجعها، إال السلعية

 العناوين على مالحظات

 املواصفات اسم

 االسـم  يكـون  أن عادة وينبغي املستطاع. قدر وموجزا واضحا، املواصفات اسم يكون أن ينبغي 

 فاالسـم  غذاء، ما أكثر تعا  املواصفات كانت إذا أو املواصفات تشمله الذض الغذاء به املعروف الشائع
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 عنـوان  إضـافة  ميكـا  عادية غري بصورة طويال الكامل اإلعالمي العنوان كان وإذا مجيعا. يغطيها العام

 فرعى.

 النطاق

 عليهـا  تسـرى  الـيت  األغذيـة  أو الغـذاء  عا وموجزا واضحا بيانا القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 الـيت  العامـة  املواصـفات  حالـة  وفـى  املواصـفات.  اسم ما بديهية بصورة واضحا يكا مل ما املواصفات

 املواصفات. عليها سرىت اليت احملددة املنتجات توضيح فينبغي نوعى، منتج ما أكثر تغطى

 الوصف

 استحدث اليت اخلام املواد توضيح مع املنتجات أو للمنتج تعريفا القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 إشـارات  يتضـما  أن ميكا كما التصنيع. لعمليات ضرورية إشارات وأض مناسبا ذلك يكون حيثما منها

 ذلـك  احلـال  يقتضـى  عنـدما  إضـافية  تعـاريف  هناك تكون وقد التغليف. ونوع املنتج وأشكال أنواع إىل

 املواصفات. معنى لتوضيح

 اجلودة وعوامل األساسية الرتكيبة

 بالرتكيبة، املتعلقة املتطلبات ما وغريها الكمية املتطلبات مجيع القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 واملتطلبـات  التعبئة وسائل بشأن ونصوص اخلصائ ، حتديد ضروريا، ذلك يكون وحيثما ذلك يف مبا

 ضـرورية  تعتـرب  الـيت  اجلـودة  عوامـل  يتضـما  أن ينبغي كما واالختيارية. اإللزامية باملكونات املتعلقة

 بهـدف  اخلـام  املـادة  نوعيـة  العوامل هذه تتضما أن وميكا املعنى. املنتج تركيبة أو تعريف أو لتحديد

 إدراكهــا ميكــا الــيت والقــوام واللــون والرائحــة بــالطعم خاصــة ونصــوص املســتهلك، صــحة يايــة

 هـذا  يشـري  أن وميكـا  الغش. تالفى بهدف النهائية، للمنتجات األساسية اجلودة ومعايري باحلواس،

 تـدرج  أن الضـرورض  مـا  أن إال الكاملة، غري املواد أو الشوائب مثل بالعيود السماو حاالت إىل القسم

 آخر. استشارض ن  يف أو باملواصفات كمرفق املعلومات هذه

   لألغذية املضافة داملوا

 للمـواد  العامـة  املواصـفات  يف الصـلة  ذات األقسام إىل عامة إشارة القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 التالي: بالشكل ،األغذية إىل املضافة

 املواصـفات  مـا  2و 1 للجـدولني  وفقـاً  املستخدمة األغذية[ إىل املضافة للمادة الدالة "]الفئة

 يف املدرجـة  أو األغذيـة[  فئـة  ]اسـم  XXXX األغذية فئة يف األغذية إىل املضافة للمواد العامة
 األغذيـة  يف اسـتخدامها  يقبـل  األغذيـة،  إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ما 3 اجلدول

 املعيار." هذا مع تتفق اليت
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 إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصـفات  مـا  لالسـتثناءات  كامـل  تربير هناك يكون أن وينبغي 
 مـا  احلـد  ينبغـي  كمـا  املعين، للمنتج بالنسبة لتفسريها ضرورية تكون إليها إضافات أية أو ،األغذية

 مضـافة  مـواد  إدراج األمـر  فيها يستلزم اليت احلاالت ويف اإلمكان. بقدر اإلضافات أو االستثناءات هذه

 الدالـة  املضـافة/الفئات  املـواد  أمسـاء  إعداد ما البد السلعية، املواصفات إحدى يف صراحة األغذية إىل

 للتوجيهـات  طبقـاً  مناسـبًا،  ذلك يكون عندما األغذية، يف بها املسموو القصوى والكمية بها، املسموو

 واللجــان الســلعية اللجــان بــني العالقــات يف األغذيــة إىل املضــافة بــاملواد اخلــاص القســم يف الــواردة

 التالي: اجلدول شكل وتتخذ مة،العا املواضيعية

 أو مئويـة  )كنسـبة  بـه  املسـموو  األقصى واملستوى املضافة، املادة واسم الدولي، النظام "رقم

 الدالة". فئات حبسب جمموعة ملليغرام/كيلوغرام(

ينبغي أن يتضما هذا القسم اإلشارة التالية إىل اخلطوط التوجيهية اخلاصة باستخدام  

 حسب االقتضاء:(، CAC/GL 66-2008مكسبات النكهة )

 مع املواصفة بهذه املشمولة املنتجات يف املستخدمة النكهة مكسبات تتوافق أن "جيب
 ("CAC/GL 66-2008) النكهة مكسبات الستخدام التوجيهية اخلطوط

 التجهيز." ُمِعينات بشأن أحكام أيضًا القسم هذا يف تدرج أن وينبغي

 امللوثات

 والسـموم  للملوثـات  العامـة  املواصـفات  إىل التاليـة  اإلشـارة  علـى  القسـم  هذا يقتصر أن ينبغي 

 امللوثات: بشأن تددة أحكام إىل اإلشارة دون األغذية، يف الفطرية

 يف عليها املنصوص القصوى للمستويات  تثل أن ينبغي املعيار هذا يغطيها اليت "املنتجات
 ("CODEX/STAN193-1995) األغذية يف الفطرية والسموم للملوثات العامة املواصفات

 موضـع  املنتجـات  علـى  تطبـق  كانـت  فـإذا  البيطريـة،  والعقـاقري  املبيدات ملخلفات وبالنسبة 

 أحكـام  إىل إشـارة  دون التـالي،  الشـكل  تأخذ عامة إشارة على القسم هذا حيتوض أن ينبغي احلدييف،

 البيطرية: والعقاقري املبيدات خملفات عا تددة

 املبيـدات  ملخلفـات  القصـوى  للحـدود   تثـل  أن ينبغي املعيار هذا يغطيها اليت "املنتجات

 الغذائي". الدستور هيئة حددتها اليت البيطرية العقاقري و/أو
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 األغذية نظافة

 بـادئ املو األغذيـة  لنظافة العامة املبادئ إىل التالية العامة اإلشارة القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 أحكـام  إىل إشـارة  دونبـ  باألغذيـة  املتصلة امليكروبيولوجية املعايري وتطبيق لوضع التوجيهية واخلطوط

 األغذية: نظافة بشأن تددة

 لألجـزاء  طبقـا  املواصفات، هذه أحكام عليها تنطبق اليت املنتجات ومناولة بإعداد "يوصي

 نصـوص  مـا  وغريهـا  (CAC/RCP 1-1969) األغذيـة  لنظافـة  العامـة  املبـادئ  ما املناسبة

 املمارسات" ومدونات النظيفة املمارسات مدونات مثل الصلة ذات الدستور

 وتطبيـق  وضـع  ملبـادئ  طبقـا  تتقـرر  ميكربيولوجيـة  معايري ألض املنتجات  تثل أن "ينبغي

 (".CAC/GL 21-1997) باألغذية املتصلة البيولوجية املعايري

 للتطبيق. القابلة النظيفة املمارسات مدونات إىل اإلشارة ينبغي كما

 واملقاييس األوزان

 باألو ان الصلة ذات بالتوسيم، املتعلقة تلك غري األحكام، مجيع القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 علـى  حتـدد  اليت الوحدات عدد أو والقياس والو ن العبوة، سعة مالئما، يكون حيثما مثل، واملقاييس

 حالـة  وفـى S.I. بوحـدات  واملقـاييس  األو ان حساد وينبغي والتحليل. للمعاينة مالئمة طريقة أساس

 غـرام،  املائـة  مضـاعفات  مثـل  موحـدة  بكميـات  املنتجـات  بيـع  بشأن أحكاما تتضما اليت املواصفات

 الكميـات  هـذه  عـا  املواصـفات  يف إضـافية  بيانـات  إدراج يستبعد ال ذلك أن إال S.I توحدا تستخدم

 األخرى. واملقاييس األو ان نظم يف الواردة تقريبا الكميات بنفس املوحدة

 التوسيم

 وينبغـي  املواصـفات،  يف الواردة بالتوسيم اخلاصة األحكام مجيع القسم هذا يتضما أن ينبغي 

ــارة مــــع األحكــــام إدراج ــابقة األغذيــــة لتوســــيم العامــــة املواصــــفات إىل اإلشــ   التعبئــــة ســ

(CODEX STAN 1-1985.) 

 أو املعنـى  بـاملنتج  املتعلقـة  العامـة  املواصـفات  مـا  تعفـي  أحكامـا  القسم يتضما أن ميكا كما 

 بالكامل. ذلك تربير بشرط لتفسريها، ضرورية تكون أو إليها تضيف

 يلي: ما على املواصفات ما مواصفة مشروع كل يف املعلومات تقتصر أن ينبغي 

 التعبئـة  سـابقة  األغذيـة  لتوسـيم  العامـة  للمواصـفات  طبقـا  يوسـم  سـوف  املنـتج  بـأن  بيان 

(CODEX STAN 1-1985.) 
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 الغذائية للمادة احملدد االسم 

 يف عليـه  املنصـوص  االسـتثناء  تطبيـق  هي واحدة حالة )يف التخزيا وتعليمات الصنع تاريا 

 العامة( املعايري ما 1-7-4 القسم

 خاصـة  أحكـام  إدراج جيـو   التعبئـة،  سـابقة  األغذية على املواصفات نطاق يقتصر ال وعندما 

 بالتجزئة. تباع ال اليت العبوات بتوسيم

 أن: حتدد أحكام هناك تكون أن ينبغي احلالة هذه ويف 

12... عا املعلومات" 
 اسم أن باستثناء هلا، املرافقة املستندات على أو العبوة على إما ستعطى 

 .13العبوة على كلها ستظهر التعبئة أو اإلنتاج جهة وعنوان واسم الكمية، وحتديد املنتج،

 تلـهما  حتـل  أن ميكـا  التعبئـة  وأ اإلنتاج جهة وعنوان واسم الكمية حتديد فان ذلك، ومع 

 ."املرافقة املستندات يف وارد هو ملا بوضوو مطابقة العالمة تكون أن بشرط حتديد، عالمة

 (،التعبئـة  سـابقة  األغذية لتوسيم العامة املواصفات ما 7-4 )القسم التاريا بعالمة يتعلق ما ويف 

 كمـا  آخـر  تارخيـاً  - اسـتثنائية  ظـروف  يف - الغـذائي  للدستور التابعة السلعية اللجان إحدى حددت إذا

 أو جبانبـه،  ليسـجل  أو الصـالحية  األدنـى  احلد تاريا تل ليحل سواء العامة، املعايري ذلك على تن 

 بذلك. تتصل أحكام إدراج حينئذ جيو  ضرورية، ليست التاريا عالمة أن ذلك عا بدال تقرر أن

 واملعاينة التحليل طرائق

 التالية: الصياغة القسم هذا يتضما أن ينبغي 

 الطـرق  يف الـواردة  واملعاينـة  التحليـل  طرائـق  اسـتخدام  جيـب  املواصـفة،  هلذه االمتثال ما للتحقق "

 املواصفة" هذه بأحكام واملتعّلقة ( CODEX STAN 234-1999) واملعاينة للتحليل بها املوصى

 اخلـاص  القسـم  يف الواردة للتوجيهات وفقًا ةضروري تعترب اليت واملعاينة حليلالت طرائق اختيار وجيب

 وجيـب  العامـة.  باملواضـيع  املعنية واللجان السلعية اللجان بني العالقات يف واملعاينة التحليل بطرائق

 الختيـار  العامـة  املعـايري  يف عليـه  املنصـوص  التوجيـه  مع  اشيًا األداء معايري لتحديد األفضلية إعطاء

 واملعاينـة  التحليـل  طرائـق  جلنـة  وجـدت  وإذا .املعـايري  علـى  القـائم  النهج باستخدام التحليل طرائق

 بـديالن  أنهمـا  علـى  إليهمـا  النظـر  فينبغـي  متسـاويتان،  أكثر أو طريقتني أن الغذائي للدستور التابعة

    .لألخرى الواحدة

                                                 
 على جلنة الدستور الغذائي أن تقرر األحكام اليت تدرج هنا.  12
الدستور الغذائي أن تطلب املزيد ما املعلومات عا العبوة. ويف هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام خـاص بضـرورة وضـع     للجنة  13

 تعليمات التخزيا على العبوة.
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 الصلة ذات والنصوص الغذائي الدستور مواصفات يف معينة لحكام إلدراج توجيهية خطوط

 وإعادة النظر إجراءات النظر يف إدخال لحكام خاصة باملواد املضافة إىل األغذية

 يف هذ  األحكام يف املواصفات العامة للمواد املضافة إىل األغذية

 النطاق

 بـاملواد  اخلاصـة  األحكـام  تغطـي  أن إىل األغذيـة  إىل املضـافة  لمـواد ل العامة املواصفات تسعى 

 الغذائي. الدستور يف املعايرة غري واألغذية املعايرة األغذية إىل املضافة

 املعنيـة  الدسـتور  جلنـة  إىل تقـدميها  ينبغـي  الـيت  واملعلومـات  البيانات التالي الن  ويتناول 

 األحكـام  يف النظر إعادة أو إلضافة عملها تستهل أن اللجنة إىل يطلب عندما األغذية إىل املضافة باملواد

 إىل للتوصـل  الال مـة  القرارات الن  يتناول كما .األغذية إىل املضافة للمواد العامة باملواصفات اخلاصة

 اجلديدة. املقرتحات رفا أو قبول

 معينـات  باسـتخدام  اخلاصـة  األحكـام  األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات تشمل وال 

 ومـــذيبات والرتشـــيح، التوضـــيح ومعينـــات األنزميـــات، مستحضـــرات أغلـــب مثـــل) التصـــنيع

 املستخلصات(.

 العمل استهالل

 املراجعة

 إىل املضـافة  بـاملواد  اخلاصـة  األحكـام  يف النظر تعيد أن األغذية إىل املضافة املواد للجنة جيو  

 الغـذائي،  الدستور جلان ما لباتط تلقي بعد ،األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات يف األغذية

 هـذه  تعـديل  يقـرتو  الـذض  اجلهـا   وعلـى  .الغـذائي  الدسـتور  هيئـة  أو الغذائي الدستور هيئة وأعضاء

 املعلومـات  تشـمل  أن وينبغـي  العامـة  املواصـفات  هـذه  تعـديل  تـدعم  اليت املعلومات يقدم أن األحكام

   احلاجة: حبسب األغذية، إىل املضافة املواد جلنة إىل املقدمة املساندة

 األغذية؛ إىل املضافة املادة مواصفات 

 املعنيـة  العامليـة  الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشرتكة اخلرباء جلنة موجز 

 األغذية؛ إىل املضافة املادة سالمة تقييم عا األغذية إىل املضافة باملواد

 املضافة؛ املادة فيها ستستخدم اليت الفرعية الفئات أو األغذية فئات 

 مـا  أكثـر  أو واحـدٍ  إىل وإرجاعه املضافة، املواد التكنولوجية/تربير االحتياجات إىل إشارة 

 للمـواد  العامـة  املواصـفات  يف املوجـودة  األغذيـة  إىل املضافة املواد الستخدام العامة املبادئ

 (؛3 )اجلزء األغذية إىل املضافة
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 األغذية: ما معينة فئات يف األغذية إىل املضافة للمواد القصوى احلدود 

o أقصـى  رقـم  يوضـع  املقبـول،  اليـومي  للمتحصـل  رقم هلا اليت املضافة للمواد بالنسبة 

 مســتوى يكــون احلــاالت، بعــا يف أنــه رغــم بعينــة، اســتخدام لكــل لالســتخدام

 كافيًا؛ اجليدة التصنيع ممارسات

o غــري أو مقبــول يــومي متحصــل هلــا لــيس الــيت لألغذيــة املضــافة للمــواد بالنســبة 

 باقرتاحـات  مصـحوبةً  3 اجلـدول  يف املضـافة  املـادة  بإدراج توصية توضع احملدودة،

 مالحق يف املدرجة األغذية فئات يف الستخدامها 2و 1 اجلدولني يف إلدراجها إضافية

 احلالة؛ حبسب ،3 اجلدول

o مسـتوى  هلـا  يكـون  أن فإما "مقبول"، يومي متحصل هلا اليت املضافة للمواد بالنسبة 

 ممارسـات  مستوى أو الغذاء ملعاجلة املقبول للمستوى بالنسبة لالستخدام أقصى رقمي

 األغذيـة  منظمـة  بـني  املشـرتكة  اخلـرباء  جلنـة  تقيـيم  مـع  يتسـق  اجليـدة،  التصنيع

 التغذية. إىل ضافةامل باملواد املعنية العاملية الصحة ومنظمة والزراعة

 اإلجـراءات  بواسطة ومؤشر التكنولوجية، الناحية ما القصوى االستخدام ملستويات تربير 

 تقيــيم أو األغذيــة إىل املضــافة للمــواد العامــة باملواصــفات ألــف امللحــق يف إليهــا املشــار

 اتاملواصـف  ما 1-3 القسم يف املذكورة السالمة شروط يليب املستوى هذا أن يفيد التعرض،

 األغذية. إىل املضافة للمواد العامة

 املضافة. املادة هذه استخدموا إذا خيدعوا لا املستهلكني بأن تكم بيان 

 العامـة  املواصـفات  علـى  التعـديالت  مجيـع  يف األغذيـة  إىل املضـافة  املواد جلنة تنظر وسوف 

 الغذائي. الدستور هيئة أو اللجان وأعضاء الدستور، جلان تقرتحها اليت األغذية إىل املضافة للمواد

 األحكام يف النظر إعادة

 إىل املضـافة  بـاملواد  اخلاصـة  األحكـام  يف النظـر  األغذيـة  إىل املضـافة  املـواد  جلنة تعيد سوف 

 يف احلاجـة  حبسـب  وتراجعها منتظمة، بصورٍة األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات يف األغذية

 الصـحة  ومنظمـة  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  بـني  املشرتكة اخلرباء جلنة جتريها اليت املراجعات ضوء

 التكنولوجيـة  االحتياجـات  تغـيري  ضـوء  يف أو املخـاطر  لتقييم األغذية إىل املضافة باملواد املعنية العاملية

 االستخدام. ومربرات

 يـومي  متحصـل  إىل املقبـول  اليـومي  املتحصل املشرتكة اخلرباء جلنة غريت أن حدث إذا 

 املضـافة  للمـواد  العامة املواصفات يف املضافة باملادة اخلاصة األحكام تظل أن جيو  متغري،
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 جلنـة  تعيـد  أن أو املقبـول  اليـومي  املتحصـل  هذا إلغاء يتم أن إىل تغيري، دون األغذية إىل

 بالكامل. وضعه إىل ملتحصلا هذا املشرتكة اخلرباء

 األحكـام  تعـدل  مقبـول،  يـومي  متحصل أض املشرتكة اخلرباء جلنة سحبت أن حدث إذا 

 إللغـاء  األغذيـة  إىل املضـافة  للمواد العامة املواصفات يف األغذية إىل املضافة باملادة اخلاصة

 املضافة. املادة هذه باستخدام املتعلقة األحكام مجيع

 تقدميها: ينبغي اليت املعلومات بشأن إضافية إرشادات يلي ما ويف 

 املضافة املادة حتديد 

o رقمـاً  تعطـي  أن وإمـا  األغذيـة،  إىل املضـافة  املـواد  بتقييم املشرتكة اخلرباء جلنة تقوم 

 تـدود"(،  "غـري  أو معني" )"غري رقم بدون ترتكه أو املقبول اليومي للمتحصل كاماًل

 بعينه. استخداٍم يف مقبواًل تعتربه أن أو

o الدولي. الرتقيم نظام يف رقمًا املضافة املواد تعطى 

 األغذية إىل املضافة املادة دالة تأثري 

o ــي ــتخدام ينبغ ــة اس ــة قائم ــة فئ ــاء يف الدال ــات أمس ــام الفئ ــيم ونظ ــدولي الرتق  ال

(CAC/GL 36-1989)  

 األغذية إىل املضافة للمادة املقرتو االستخدام 

o باملواصـفات  بـاء  )امللحق األغذية فئات نظام ما املناسبة األغذية فئات حتديد ينبغي 

 القصوى. االستخدام ومستويات (األغذية إىل املضافة للمواد العامة

o املقبولة: القصوى االستخدام مبستويات يتعلق فيما 

 رقمـاً  أعطيـت  األغذيـة  إىل مضافة مادة لكل رقمي استخدام مستوى إعطاء ينبغي 

 تقريـر  كتابـة  تكون قد احلاالت بعا ففي ذلك، ومع املقبول. اليومي للمتحصل

 األنسب. هي جيدة، تصنيع ممارسة باعتباره االستخدام مستوى عا

 منهـا  املقبـول  اليـومي  املتحصـل  أعطـي  الـيت  األغذية إىل املضافة للمادة بالنسبة 

 العامـة  املواصـفات  مـا  3 اجلـدول  يف املدرجـة  تـدود"(  "غـري  أو معني" )"غري

 ممارسـة  أو رقمـي  اسـتخدام  مسـتوى  إعطـاء  ينبغـي  ،األغذيـة  إىل املضافة للمواد

 امللحـق  يف األغذيـة  فئـة  ضـما  املضافة املادة إلدراج يقدم طلب ألض جيدة تصنيع

 .3 باجلدول

 علـى  املقبـول  اليـومي  املتحصـل  أعطي األغذية، إىل املضافة املواد لبعا بالنسبة 

 بنزويـك"  "كحـاما  الفوسـفات،  ألمـالو  بالنسـبة  "فسـفور"  )مثل تددة أسس
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 األقصـى  االسـتخدام  مستوى فإن االتساق، أجل وما البنزوات(. ألمالو بالنسبة

 املتحصـل  عليهـا  يتقـرر  اليت األسس نفس على تقريره ينبغي املضافة املواد هلذه

 املقبول. اليومي

 هلا وجيةالتكنول واالحتياجات املضافة املادة استخدام مربرات 

o ديباجـة  مـا  2-3 اجلـزء  يف املذكورة املعايري على تقوم مساندة معلومات إدراج ينبغي 

 .األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات

 األغذية إىل املضافة للمادة اآلما االستخدام 

o وفقـاً  األغذيـة،  إىل إضـافتها  مقـرتو  مـادة  أض الستخدام املتحصل تقدير إدراج ينبغي 

 احلالة. حبسب ،األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ديباجة ما 1-3 للجزء

 املستهلك خيدع لا االستخدام أن تربير 

o املضافة. املادة باستخدام خيدعوا لا املستهلكني بأن تكم بيان إعطاء ينبغي 

 ديباجـة  مـن  2-3 اجلـزء  يف املـذكورة  املعـايري  مـع  األغذيـة  إىل املضـافة  املـادة  اسـتخدام  يتفـق  هل

 ؟األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات

 تربيـر  معـايري  ،األغذيـة  إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصفات ديباجة ما 2-3 اجلزء حيدد 

 إىل مضـافة  مـادة  أض إدراج عنـد  املعـايري  بهذه االلتزام ما والبد األغذية. إىل مضافة مادة أض استخدام

 جيـو   ال املعـايري،  تلـك  مـع  املادة هذه تتسق مل فإذا .املواد بهذه اخلاصة العامة املواصفات يف األغذية

 املـادة  اسـتخدام  لتربيـر  املقدمـة  املعلومـات  كانـت  وإذا ذلـك.  عند العمل ويتوقف فيها، النظر مواصلة

 املزيـد  نـة اللج تطلب قرار، إىل تتوصل لكي األغذية إىل املضافة باملواد املعنية للجنة كافية غري املضافة

 الـدورة  يف فيهـا  لتنظـر  املادة هذه إىل واحلاجة التكنولوجية واملربرات املادة استخدام عا املعلومات ما

  باألحكــام العمــل يتوقــف التاليــة، دورتهــا يف املعلومــات هــذه اللجنــة تتلقــى مل وإذا هلــا. التاليــة

 بها. اخلاصة

 املعايرة؟ األغذية يف األغذية إىل املضافة املواد تستخدم هل

 بـأن  بالدستور عالقة هلا اليت السلعية اللجان إىل األغذية إىل املضافة باملواد املعنية اللجنة تطلب 

 وأن للسـلعة،  بالنسـبة  التكنولوجية ومربراتها املواد وهذه األغذية، إىل املضافة للمواد الدالة الفئات تدرس

 بـاملواد  املعنيـة  اللجنـة  توصـي  املعلومـات،  هـذه  علـى  وبنـاء  التاليـة.  الدورة يف املعلومات هذه إليها تعيد

 .السلعية اللجنة مقرتحات أساس على املادة هذه الستخدام املناسبة بالشروط األغذية إىل املضافة

 قائمـة  تضـع  أن السلعية الدستور للجنة املناسب ما يكون قد احلاالت بعا ففي ذلك، ومع 

 الـيت  املقبولـة  األقصى االستخدام وحدود الدالة الفئات ما بها قيتعل ما مع األغذية إىل املضافة باملواد
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 العامـة  املواصـفات  يف األمـر  نهايـة  يف إدراجهـا  ثـم  إلقرارهـا،  املضافة باملواد املعنية اللجنة إىل سرتفع

 مـع  متسـقاً  هـذه  األغذيـة  إىل املضـافة  املـواد  قـوائم  وضـع  يكون أن وينبغي .األغذية إىل املضافة للمواد

 املـواد  قـوائم  وضـع  ولكـا  .األغذيـة  إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصـفات  وضع يف املستخدمة املبادئ

 مادة أض فإن وكمثال، اإلمكان. بقدر تدودًا يكون أن ينبغي السلعية املواصفات يف األغذية إىل املضافة

 مادة باستخدام حتقيقه ميكا ال تقين أثر لتحقيق ضرورية كانت إذا ما سلعٍي معياٍر يف تدرج قد مضافة

 إذا السـلعية  املواصـفات  إحدى ضما مضافة مواد إدراج جيو  كما الدالة. الفئة نفس ما أخرى مضافة

 تقـوم  أن وينبغـي  .املادة هذه استخدام ما احلد إىل – السالمة تقييم أساس على – حاجة هناك كانت

 إىل املضـافة  بـاملواد  املعنيـة  اللجنـة  إىل االسـتثناءات  هـذه  مثـل  مـربرات  بإبالغ السلعية الدستور جلان

 فيها. للنظر األغذية

 إىل املضـافة  بـاملواد  املعنيـة  للجنـة  جيو  السلعية، الدستور جلنة اجتماع تأجل أن حدث إذا 

 اختصاصـات  حـدود  يف السلعية املواصفات يف املضافة باملادة اخلاصة األحكام يف النظر تعيد أن األغذية

 احلاجة. حبسب املؤجلة، اللجنة

 املـربرات  مبادئ ضوء يف بالتعديل اقرتاو أض يف األغذية إىل املضافة باملواد املعنية اللجنة تنظر 

 للمـواد  العامـة  املواصـفات  ديباجـة  مـا  2-3 القسـم  يف جـاء  كمـا  املضافة املواد الستخدام التكنولوجية

 العامـة  املواصـفات  ضـما  عليهـا،  اهليئة موافقة مبجرد – التعديالت هذه وتدرج .األغذية إىل املضافة

 األغذية. إىل املضافة للمواد

 املعقول؟ اليومي للمتحصل حمدود"( "غري لو معني" )"غري لرقام بدون وضع لعطي هل

 تدود"(: "غري أو معني" )"غري رقم بدون معقول يومي متحصل – نعم

 منهـا،  املعقـول  اليـومي  للمتحصـل  رقمـي  غـري  وضـعاً  ُأعطيت اليت األغذية إىل املضافة املواد 

 هـذه  اسـتخدام  وطلبـات  .األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ما 3 اجلدول يف إدراجها يقرتو

 1 اجلـدولني  يف إلدراجهـا  أحكام اقرتاو ما تأتي 3 باجلدول امللحق يف املدرجة ةاألغذي فئات يف املواد

 اللجنـة  مبعرفـة  املقرتحـات  هـذه  يف النظـر  ويـتم  .األغذيـة  إىل املضـافة  للمواد العامة املواصفات ما 2و

 عينـة م فئـات  يف االسـتخدام  شروط يف لنظر"ا عنوان حتت ترد اليت األغذية إىل املضافة باملواد املعنية

 أدناه. األغذية" من

 املقبول: احملدود االستخدام أو بأرقام املقبول اليومي املتحصل - ال

 أنهـا  على قيمت اليت أو املعقول اليومي للمتحصل رقمًا أعطيت اليت األغذية إىل املضافة املواد 

 للمـواد  العامـة  املواصـفات  مـا  2و 1 اجلـدولني  يف إدراجهـا  يقـرتو  أكثـر،  أو بعينه الستخداٍم مقبولة
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 للمعـايري  طبقـاً  االقرتاحات هذه يف األغذية إىل املضافة باملواد املعنية اللجنة وتنظر .األغذية إىل املضافة

 أدناه. األغذية"، ما معينة فئات يف االستخدام شروط يف "النظر عنوان حتت املذكورة

 األغذية من معينة فئات يف االستخدام شروط يف النظر

 ومسـتويات  املناسـبة  األغذيـة  بفئـات  وتوصي األغذية إىل املضافة باملواد املعنية اللجنة حتدد 

 وهلـذا  .األغذيـة  إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصـفات  مـا  2و 1 اجلـدولني  يف إلدراجهـا  االستخدام

 يف األغذيـة  إىل املضـافة  بـاملواد  اخلاصة األحكام إلدراج التالية العامة املبادئ يف اللجنة تنظر الغرض،

 .األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ما 2و 1 اجلدولني

 املقبـول،  اليـومي  للمتحصـل  رقميـة  جمموعـة  يف تشـرتك  اليت األغذية إىل املضافة املواد تعترب -1

 بعـا  ففي ذلك، ومع اجملموعة. هذه يف املضافة املواد آحاد استخدام على أخرى قيود بدون موعةجم

 اجملموعـة  هـذه  يف املضـافة  املـواد  آحـاد  اسـتخدام  علـى  قيـود  فرض املناسب ما يكون قد احلاالت،

 مثاًل(. العامة الصحة على القلق )بسبب

 علـى  جديـدة  قيـودٍ  دون إليهـا  سينظر متعددة، ةدال فئات هلا اليت األغذية إىل املضافة املواد -2

 الدالة. فئاتها

 سـلعية  فئة يف املضافة للمادة املقرتو لالستخدام الرقمي االستخدام مستوى يفضل عام، بشكٍل -3

 حتـت  تـرد  الـيت  االسـتثناءات  فـإن  ذلـك،  ومع اجليد. التصنيع ملمارسة طبقًا االستخدام مستوى عا

 علـى  األغذيـة،  إىل املضـافة  بـاملواد  املعنيـة  لجنـة ال جانـب  ما االعتبار يف سيؤخذ "العمل استهالل"

 حده. على حالة كل أساس

 تـدرس  معينـة،  أغذيـة  فئـة  يف مضـافة  مادة أض الستخدام املقبول األقصى املستوى وضع عند -4

 1-3للجـزئني  وفقـاً  التعرض وتقييم املقرتو للمستوى التكنولوجي املربر األغذية إىل املضافة املواد جلنة

 ملسـتوى  اقرتاو ما أكثر هناك كان فإذا .األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ديباجة ما 2-3و

 لالسـتخدام  املناسـب  املسـتوى  حول اآلراء توافق إىل التوصل عا اللجنة وعجزت األقصى، االستخدام

 مـربرات  تقدم أن املقرتو األقصى داماالستخ ملستوى املعارضة والوفود املؤيدة الوفود على فإن األقصى،

 إىل التاليـة،  دورتهـا  يف اللجنـة  تثريهـا  معينـة  شـواغل  أض ملعاجلـة  تقرتحها اليت للمستويات إضافية

   الـيت  املقرتحـات  يف ينظـر  ولـا  التالية. دورتها يف فيها للنظر األغذية إىل املضافة باملواد املعنية اللجنة

 إلقراره. مربرات بشأنه قدمت الذض املقرتو ستوىامل وسيطرو مربرات، على تنطوض ال

 بـالتعرض  املتعلقـة  املشـكالت  حتـل  لكـي  األغذيـة،  إىل املضـافة  بـاملواد  املعنيـة  للجنة جيو  -5

 ومنظمـة  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  بـني  املشـرتكة  اخلرباء جلنة إىل تطلب أن املضافة، للمواد الغذائي
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 علـى  املضـافة  للمـواد  للتعـرض  تقييمـات  جترض أن األغذية، إىل املضافة باملواد املعنية العاملية الصحة

 األغذية. إىل املضافة باملواد املعنية اللجنة يف الدراسة قيد املعقولة القصوى االستخدام مستويات أساس

 األحكـام  وتـدخل  قة،السـاب  األجـزاء  يف جـاء  كمـا  املعقول لالستخدام القصوى احلدود توضع -6

 حـد  كـل  وميثـل  .األغذيـة  إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصفات يف األغذية إىل املضافة باملواد اخلاصة

 هلـذا  تكنولوجيـا  مـربرات  هلـا  أغذيـة  فئـة  عرض يف املعقول لالستخدام أقصى مستوى أعلى استخدام

 لتبسـيط  ممكنـة،  درجـة  أقصـى  ىلإ األغذية فئات لنظام اهلرمي التشكيل يستخدم وسوف االستخدام.

 إىل املضـافة  للمـواد  العامـة  املواصـفات  مـا  2و 1 اجلـدولني  يف األغذيـة  إىل املضـافة  املواد أحكام إدراج

 الصدد: هذا ويف األغذية.

 اسـتخدام  ومبسـتوى  أوسـع  أغذيـة  فئـة  علـى  ينطبق املضافة للمادة اجلديد االستخدام كان إذا 

 يف بالفعـل  املـدرج  الواسـعة  األغذيـة  فئـة  مـا  الفرعيـة  لفئـات ا يف مثيلـه  يعادل أو يفوق أقصى
 لـه  األوسع األغذية فئة يف اجلديد االستخدام فإن ،األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات
 اقـرتاو  مشروع كانت )إذا األحكام بهذه العمل ويوقف قبل. ما املدرجة األحكام على األسبقية

 األحكـام  أقـرت  )إذا 8 اخلطـوة  يف املقرتو االستخدام بإقرار باطلة تصبح أو أحكام(، مشروع أو

 (.8 اخلطوة يف

 اسـتخدام  ومبسـتوى  واسـعة  أغذية لفئة املضافة للمادة اجلديد ماالستخدا كان أن حدث إذا 

 املواصـفات  يف بالفعل املدرج الواسعة األغذية فئة ما الفرعية الفئات يف مثيله ما أقل أقصى

 تتحـدد  العامـة  املواصـفات  هـذه  يف املدرجـة  األحكام فإن ،األغذية إىل املضافة للمواد العامة

 كـل  يف األعلـى  األقصـى  االستخدام مستوى ويدخل األغذية. فئة لنظام اهلرمي للشكل طبقًا

 فئـة  يف اجلديـد  االسـتخدام  مـا  أو بالفعـل  املوجـودة  األحكـام  مـا  سواء فرعية، أغذية فئة

 بـأض  العمـل  ويتوقـف  األغذيـة.  إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ضما الواسعة، األغذية

 أو اقرتاو مشروع كانت )إذا عليها أسبقيته اجلديد لالستخدام يصبح بالفعل موجودة أحكام
 يف األحكـام  ُأقرت )إذا 8 اخلطوة يف املقرتو االستخدام بإقرار باطلة تصبح أو أحكام( مشروع
 (8 اخلطوة

 املواصـفات  يف قبـل  مـا  املدرجة األحكام جانب إىل املضافة، للمادة اجلديد االستخدام كان إذا 

 األغذيـة  لفئـة  الفرعيـة  الفئـات  مجيـع  يف اسـتخدام  ميثـل  ،األغذيـة  إىل املضـافة  للمواد العامة

 الواسـعة  األغذيـة  فئـة  يف االسـتخدام  يدرج حينئٍذ األقصى، االستخدام مستوى بنفس الواسعة

 يف قبـل  مـا  املدرجة باألحكام العمل ويوقف .األغذية إىل املضافة للمواد العامة املواصفات ضما
 مبجـرد  بهـا  العمـل  يبطل أو أحكام( مشروع أو اقرتاو عمشرو كانت )إذا الفرعية األغذية فئات

 (.8 اخلطوة يف األحكام ُأقرت )إذا 8 اخلطوة يف الواسعة األغذية فئة يف األحكام إقرار
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 (2و 1)اخلطوتان  ستهالل العملا
 اإلقرتا  األولي يتضمن:

اخلرباء املشـرتكة بـني    نةتقييم جتريه جل -
املنظمــة ومنظمــة الصــحة العامليــة املعنيــة     

 بإضافات األغذية؛

 رقم نظام الرتقيم الدولي -

 تأثري )تأثريات( وظيفية -

 ظروف االستخدام -
 مربرات االحتياجات التكنولوجية -

تقدير املتحصالت الغذائية )حسبما يكون  -

 مالئمًا(

 املستهلك تربير لن االستخدام لن يضلل -

هل تستخدم املواد 
املضافة إىل 
األغذية يف 

 األغذية املعايرة؟

هل يتفق استخدام 
املادة املضافة إىل 

األغذية مع املعايري 
يف  املذكورة

من  2-3اجلزء
 هذ  الديباجة

هل لعطي وضع بدون 
لرقام )"غري معني" لو 

"غري حمدود"( 
للمتحصل اليومي 

 املقبول؟

املضافة هل املادة 
اليت ستستخدم يف 

فئات األغذية 
مدرجة يف امللحق 

 باجلدول

ــى ــو  يرج  الرج

ــةإىل   اللجنـــــــ

 املختصة السلعية

ــذ  ــاألخــ  رليهــ

 احلاجـــة بشـــأن

 التكنولوجية

يقاف إ

 العمل

 

يف  تدرج
 3اجلدول 

 

النظر يف شروط )
االستخدام يف فئات 

 معينة من األغذية(

 2و 1تدرج يف اجلدولني 

 نعم

هل للمادة املضافة رقم )

مقبول للمتحصل اليومي 

لم هي مقبولة لالستخدام 
 احملدود(

 

 نعم

نعم
 

  إجراءات النظر يف إدخال لحكام خاصة باملواد املضافة إىل األغذية،رسم بياني يوضح 

 املضافة إىل األغذيةاملواصفات العامة للمواد وإعادة النظر يف هذ  املواد يف 

 نعم

 ال

 توجد لسئلة إضافية ال
 

 ال

هل تتفق 
املعلومات مع 

املعايري الواردة 
من  2-3يف اجلزء

 الديباجة؟

 نعم
 ال

 ال

 ال
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 الصحية املمارسةاخلطوط التوجيهية بشأن وضع و/لو مراجعة مدونات 
 حمددة بسلع يتعلق ما يف

 جمموعـات  أو مبـواد  يتعلـق  فيمـا  األغذيـة  لنظافـة  إضـافية  متطلبات حتديد يكون أن ينبغي 

 املدونات. ما مدونة كل أهداف لتحقيق الضرورض القدر على قاصرا معينة غذائية

 إىل املشـورة  إسـداء  يف الصـحية  باملمارسة املتعلقة للمدونات الرئيسي الغرض يتمثل أن وينبغي 

 والدولية. القطرية املتطلبات إطار يف األغذية نظافة أحكام تطبيق بشأن احلكومات

 حتليـل  نظـام  لتطبيـق  التوجيهيـة  اخلطـوط  ذلـك  يف )مبـا  األغذيـة  لنظافـة  العامة املبادئ إن 

 امليكروبيولوجيـة  املعـايري  وتطبيق لوضع وجيهيةالت واخلطوط واملبادئ احلرجة( املراقبة ونقاط املخاطر

 األغذية. نظافة ميدان يف األساسية الوثائق مجيعا تشكل ،باألغذية املتصلة

 جمموعـات  أو مـواد  علـى  املطبقـة  الصـحية  املمارسـة  سـلوك  مدونات مجيع تشري أن وينبغي 

 بالقـدر  إال العامـة  للمبـادئ  افيةإضـ  مـواد  تتضما وال ،األغذية لنظافة العامة املبادئ إىل معينة غذائية

 تددة. غذائية جمموعة أو ملادة معينة متطلبات ملراعاة الضرورض

 مبـا  وشـفافة  واضـحة  بطريقـة  الصحية باملمارسة املتعلقة املدونات أحكام تصاغ أن ينبغي كما 

 تشرحها. مطولة تفسريية مواد إىل احلاجة لتجنب يكفى

 تتعلـق  أحكامـا  تتضـما  اليت سلوكال مدونات على أعاله دةالوار االعتبارات تطبق أن وينبغي 

 األغذية. بنظافة
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 إجراءات إدراج لنوا  إضافية يف مواصفات الدستور الغذائي
 واملنتجات السمكية بشأن األمساك 

 الديباجة

 أصـناف  إدراج أجـل  مـا  القائمـة  املواصـفات  أحد الستعراض اقرتاو تقديم عضو أض يستطيع 

 جيـو   املقـرتحو،  العضـو  يقّدمها مشروع وثيقة أساس وعلى العمل أولويات حتديد ملعايري ووفًقا إضافية.

 جديـد  مـل ع بشأن اقرتاو إرسال تقّرر أن السمكية واملنتجات باألمساك املعنية الغذائي الدستور للجنة

 تسـتهل  إضـافية،  أنـواع  إدراج بشأن جديد عمل لبدء اقرتاو يوجد وعندما الغذائي. الدستور هيئة إىل

 ما أدناه املذكور النحو على اإلدراج إجراء السمكية واملنتجات باألمساك املعنية الغذائي الدستور جلنة

 عملها. تيسري أجل

 النطاق -1

 الغـذائي  الدستور جلنة والية إطار يف الواردة الصلة ذات املواصفات على اإلدراج إجراء ينطبق 

 القائمـة  املعـايري  يف جديدة أنواع إدراج  كني إىل اإلجراء ويرمي السمكية. واملنتجات باألمساك املعنية

 األنـواع  أو املعـايري  أحـد  يف حالًيـا  واردة أنـواع  علـى  اإلجـراء  هـذا  ينطبق وال ومنسق. بسيط نهج بعد

  الغذائية. غري اعةللصن املخصصة

 قراراتها وتقسيم اللجنة مسؤوليات -2

 يف ما يلي: العمل تقسيميتمثل  

 العضو املقرِت  2-1

 وثيقة مشروع وفًقا لكتيب تعليمات إجرائية. يضع 

     2–3)الوصـف( والقسـم    1–3يقّدم معلومات بشأن األنواع املرشـحة مبقتضـى القسـم 

 )البيانات االقتصادية(.  

 كانت اللجنة تطلب التقييم احلسي: وإذا

 .يقرتو ثالثة أنواع، األكثر  ثياًل للسوق كي ُتقارن مع األنواع املرشحة 

  (.3–3يقرتو ثالثة خمتربات للتقييم احلسي )أنظر القسم 

 اللجنة 2-2

  املعلومات املطلوبة. –3تستعرض املعلومات الواردة يف القسم 
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ينبغي للمعلومات املقدمة ما العضو املقرتحو أن  كا اللجنة مـا اختـاذ قـرار بشـأن مـا إذا       

 كان جيب استعراض املواصفات ذات الصلة بالتأكد ما: 

 وضع العالقة التصنيفية لألنواع املرشحة؛ )أ(

 وصف األنواع املرشحة بدقة كافية؛ )د(

 الربهان بوضوو عا اإلمكانية االقتصادية. )ج(

 نقل اقرتاو بشأن عمل جديد إىل هيئة الدستور الغذائي؛ ويف الوقت عينه،  تقرر 

  عمـل لتنسـيق العمليـة ورفـع توصـيات إىل       مجاعـة تنظر يف ما إذا ينبغي أم ال إنشاء

 اللجنة كي تنظر فيها.

إذا كانت اللجنة ترى أّن املعلومات املقدمة يف هذه املرحلة تكفـي للسـماو بـإدراج     )أ(

املرشحة، جيو  أن توافق اللجنة على اإلدراج دون ضرورة إجراء تقييم إضـايف. ويف  األنواع 

هذه احلالة، ترسل اللجنة مشروع التقييم بشأن املواصفات إىل هيئة الدستور الغـذائي كـي   

 تعتمده.

غري أّنه متى تشـك اللجنـة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إدراج األنـواع املرشـحة يف          )د(

على أساس املعلومات الواردة أعاله، جيو  أن تقرر اللجنـة تـأليف    مواصفات منتج مصنع

عمل ملراقبة التقييم احلسي املتعلق باملنتج )املنتجـات( اخلـاص )اخلاصـة( بـأنواع      مجاعة

 مرشحة.

 ما هي املختربات املختارة للقيام بالتقييم احلسي ويعني املخترب الريادض املسـؤول   تقّرر

 التقرير النهائي.عا تنسيق التقييم وإعداد 

  األنواع املختارة كي جترض مقارنتها باألنواع املرشحة. هيتقّرر ما 

  العمل بشأن التقييم احلسي. مجاعةتستعرض تقرير 

  املرشحة مناسبة ليدراج يف املواصفات ذات الصلة. األنواعتقّرر إذا كانت 

  املقرتو بشأن املواصفات إىل هيئة الدستور الغذائي العتماده.   التقييمتنقل 

 جمموعة العمل  2-3

 الوثائق اليت يقّدمها العضو املقِترو )األعضاء املقرتحون(. تستعرض 

 .تشرف على التقييم احلسي 
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 .تنظر يف تقرير املخترب بشأن التقييم احلسي 

    ــرو ــتويف ش ــحة تس ــواع املرش ــت األن ــة إذا كان ــغ اللجن ــفات تبّل ــاج يف املواص  ط اإلدم

 ذات الصلة.

 العمل. مجاعةالعمل، فعندها سوف تقوم اللجنة مبهام  مجاعة ويف حال عدم إنشاء 

 املعلومات املطلوبة -3

ينبغــي للعضــو )األعضــاء( العــا م )العا مــة( علــى اقــرتاو إدراج أنــواع جديــدة يف إحــدى   

 املعلومات التالية للجنة.املواصفات، عند تقديم االقرتاو، أن يتيح )تتيح( 

 وصف األنوا  املرشحة 3-1

ينبغي أن تتجذر املعلومات املتاحة، كـي تكـون سـارية، مـا معهـد مناسـب معـرتف بـه          

 البيانات األدبية.  قواعد)معاهد مناسبة معرتف بها( أو مصادر موثوق بها، مثاًل 

)كأمسـاك كاملـة أو منتجـات    وينبغي لوصف األنواع، ما أجل السماو بتحديـد املنتجـات    

 مصّنعة جتارًيا على حد سواء(، أن يتضّما ما يلي:

االسم العلمي، أما مصدر موثوق به مثاًل قاعدة األمسـاك أو فهـارس األمسـاك، أو     )أ(

 عند االقتضاء بتقديم شهادة ما مؤسسة مناسبة معرتف بها؛

 لى النحو املالئم(؛صفات مورفولوجية وتشرحيية )مبا يف ذلك مواد توضيحية ع )د(

املوقف التصنيفي لألنواع املرشحة يف ما يتصل بكـل األنـواع الـواردة يف مواصـفات      )ج(

ــة يف شــكل   ــذائي، املقدم ــتور الغ ــانيالدس ــة   بي ــدة البياني ــارة إىل القاع ــة؛ واإلش أو قائم

)القاعدات البيانية( املستخدمة للتصـنيف التوصـيفي )علـى سـبيل املثـال قاعـدة بيانـات        

 ظمة( أو املراجع البيبليوغرافية؛املن

املنـزوع األوكسـيجني    الـرييب عند االقتضاء، باالستناد إىل املنتج، احلما النووض  )د(

مـا قاعـدة بيانيـة    بالتحليـل الكهربـائي    سلسلة السـمات الربوتينيـة  )الدنا( اخلاص و/أو 

 )قواعد بيانية( دولية.
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 البيانات االقتصادية لألنوا  املرشحة 3-2

 املوارد 3-2-1

موقع األسـباد الرئيسـية لسـيطرة خريطـة املنظمـة "جمـاالت املصـايد األساسـية          )أ(

 لألغراض اإلحصائية".  

مصايد األمساك السنوية أو إنتاج الرتبية املائية السـنوض بشـأن األنـواع املرشـحة،      )د(

 ما املفضل يف األعوام اخلمسة املاضية، يف حال توافر البيانات.

 حجم األرصدة املوجودة يف البيئة الطبيعية إذا توافرت.تقدير  )ج(

 تكنولوجيا التصنيع وتسويقه 3-2-2

 البيانات بشأن املنتجات املصنعة لألنواع املرشحة )أ(

 ،أنواع املنتجات املسوقة 

 ،األمساء التجارية املستخدمة 

         املعاجلة الصـناعية الرئيسـية )عمليـات املعاجلـة الصـناعية الرئيسـية( مـثاًل

 عمليات التعليب والتنقيع والتدخني،

      ــوافر ــية يف حــال ت ــة املاض ــوام اخلمس ــا املفضــل لألع ــنوض )م ــاج الس اإلنت

 البيانات(.

البيانات املتعلقة بالتجارة الدولية بشأن املنتجات الغذائية املستخرجة مـا األنـواع    )د(

 توافر البيانات(.)الكمية والقيم السنوية ما املفضل لألعوام اخلمسة املاضية يف حال 

 مبادئ إجراءات التقييم احلسي 3-3

جيب أن جترض ثالثة خمتربات إجراء التقييم احلسي يف مـا يتعلـق بـاخلربة املوثقـة ذات      

الصلة يف جمال التقييم احلسي بشأن األمساك واملنتجات السـمكية. ومـا الناحيـة املثاليـة، ينبغـي      

هيئة الدستور الغـذائي، ومـا املفضـل اسـتبعاد العضـو       اختيار املختربات الثالثة ما خمتلف أقاليم

املقرتحو )األعضاء املقرتححة(. وجيو  للعضو املقرتحو )األعضاء املقرتحـة( يف هـذه املرحلـة مـا اإلجـراء      

اقرتاو املختربات الثالثة الـيت ميكـا أن جتـرض فحصـًا مسـتقاًل. وجيـو  أن تقـّرر اللجنـة اختيـار          

املقرتحة. وجيب أن تقبـل اللجنـة هـذه املختـربات الثالثـة باعتبارهـا       املختربات األخرى غري تلك 

مناسبة للمهمة. وسوف ختتار املختربات ما البلدان اليت تستهلك فيها املنتجات بصـورة رئيسـية،   
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عند اإلمكان. ويتعني على اللجنة أن تعّيا خمترًبا ما املختربات الثالثة باعتبـاره املختـرب الريـادض    

 املهام. ويقرتو العضو املقرتو األنواع الثالثة كي تقارن مع األنواع املرشحة.   الذض سوف ينسق

للخطوط التوجيهية لتقييم األمساك واحملاريات بـالطرق  وينبغي أن ميتثل أداء االختبارات  

 (.CAC/GL 31-1999احلسية يف املختربات )

 عينه الذض يتضما:وباإلضافة إىل ذلك، تستخدم املختربات الثالثة الربوتوكول  

 طريقة التقييم احلسي. )أ(

األنواع اليت سيجرض مقارنتها )األنواع املرشحة وما ال يقل عا ثالثة أنواع مدرجة  )د(

 حالًيا يف قسم الوصف املتعلق باملواصفات ذات الصلة(.

ــوع     )ج( ــثاًل عــدد العينــات، وفــرتة أخــذ العينــات، ون ــات )م بروتوكــول أخــذ العين

 املنتجات(.

 املعايري واملعامل لتقييم النتائج. ()د

 تقرير التقييم احلسي لألنوا  املرشحة -4

 يقّدم املخترب الريادض تقريًرا مع نتائج التقييم احلسي الواردة ما املختربات املعينة. 

وينبغي أن يوضح التقرير املتعلق بالتقييم احلسي ما إذا كانت األمساك الكاملة أو املنتجات  

املتعلقة باألنواع املرشحة ما إذا كانـت خمتلفـة أم ال بصـورة كـبرية عـا منتجـات مشـمولة        املصنعة 

 باملواصفات ذات الصلة.

وتستعرض جمموعة العمل تقرير املخترب وترفع توصيات إىل اللجنة للنظر فيها بشـأن إدراج   

 األنواع املرشحة.

 القرار النهائي للجنة -5

حسي، ينبغـي أن تقـّرر، علـى أسـاس توصـيات جمموعـة        عندما تقّرر اللجنة إجراء تقييم 

 العمل، ما إذا كانت األنواع املرشحة مالئمة ليدراج يف املواصفات ذات الصلة.

وإذا كان األمر كذلك، ترسل اللجنـة مشـروع التعـديل املقـرتو بشـأن املواصـفات إىل هيئـة         

 الدستور الغذائي العتماده.
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 الغذائي دستورلل التحليلية الطرائق وضع مبادئ

 الغرض من طرائق التحليل يف الدستور الغذائي

 تشـملها  الـيت  األحكام ما للتحقق دولية طرائق تكون أن هو الطرائق هذه ما الرئيسي الغرض 

 الطرائق معايرة يف كذلك تستخدم وأن مرجعي كمصدر تستخدم أن وينبغي الغذائي. الدستور مواصفات

 املعتادة. واملراقبة الفح  ألغراض املستحدثة أو املستخدمة

 التحليل طرائق

 التحليل طرائق لنوا  تعريف

 األول( )النو  الطرائق تعريف )ل(

 ذاتهـا،  الطريقـة  هـذه  باسـتخدام  إال إليهـا  التوصـل  ميكـا  ال قيمة حتدد طريقة :التعريف 

 املقاسة. للمادة املقبولة القيمة لتحديد الوحيدة الطريقة التعريف حبكم وتشكل

 عـا  النامجـة  واخلسـارة  ميسـل،  ريشرت وقيمة الفطرض، للتعفا هوارد قياس :لمثلتها ومن 

 املاحل. املاء يف امللح وكثافة التجفيف،

 الثاني( )النو  املرجعية الطرائق )ب(

 طرائـق  انطبـاق  عـدم  حالـة  يف احملـدد  املرجعيـة  الطريقة هي الثاني النوع طريقة التعريف: 

 يوصـى  أن وينبغـي  أدنـاه(.  )املعّرفـة  الثالـيف  النـوع  طرائـق  بـني  مـا  ارختتـ  أن وينبغـي  األول. النوع

 املعايرة. أغراض وفى النزاع حاالت يف باستخدامها

 باهلاليدات. يتعلق فيما اجلهد فرق قياس أسلود :لمثلتها ومن 

 الثالث( )النو  املعتمدة البديلة الطرائق )ج(

 بطرائـق  املعنيـة  اللجنة تشرتطها اليت باملعايري تفي طريقة هي الثاليف النوع طريقة التعريف: 

 أو التفتـيش  أو املراقبـة  أغـراض  يف اسـتخدامها  ميكـا  الـيت  الطرائـق  خيـ   فيمـا  واملعاينة، التحليل

 التنظيم.

 للكلوريدات. موهر أسلود أو فوهلارد أسلود :لمثلتها ومن 
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 الرابع( )النو  بعد يهاف يبت مل طرائق )د(

 اسـتحداثها  مت أو التقليديـة  الناحيـة  مـا  تستخدم طريقة هي الرابع النوع طريقة التعريف: 

 التحليـل  بطرائـق  املعنيـة  اللجنـة  جانـب  مـا  لقبوهلـا  املطلوبـة  املعايري بعد هلا حتدد مل ولكا مؤخرا

 واملعاينة.

 االصـطناعية  األلوان وقياس السينية، األشعة فلورية طريق عا الكلوريا قياس :لمثلتها ومن 

 األغذية. يف

 التحليل طرائق الختيار العامة املعايري

 جمموعـة  أو مبـادة  تعنى دولية منظمات وضعتها اليت الرمسية التحليل طرائق تفضيل ينبغي )أ(

 تددة. غذائية

 التاليـة،  باملعايري يتعلق فيما عليها التعويل إمكانية ثبتت اليت التحليل طرائق تفضيل ينبغي )د(

 احلال: مقتضى حسب ختتار اليت

 االنتقاء. (1)

 اإلحكام. (2)

 املختـربات  يف متماثلـة  واالستنسـاخ  الواحـد  املختـرب  داخـل  للقيـاس  التكرار الدقة؛ (3)

 املختربات(. بني وفيما الواحد املخترب )داخل املختلفة

 التحليل. موضوع املادة الكتشـاف تاوامل املـدى (4)

 احلساسية. (5)

 العادية. املختربية الظروف فــي التطبيق وإمكانية العملية السهولة (6)

 احلال. مقتضى حسب اختيارها ميكا أخرى معايري (7)

 الـيت  الطرائـق  تفضـيل  وينبغـي  العمليـة،  سهولتها أساس على املختارة الطريقة انتقاء ينبغي )ج(

 املعتاد. االستخدام أغراض يف تطبيقها ميكا

 اليت الغذائي الدستور مبواصفات مباشرة صلة املقرتحة التحليل طرائق جلميع تكون أن جيب )د(

 تستهدفها.

 ينبغـي  السـلع  مـا  خمتلفة جمموعات على موحدة بصورة تطبيقها ميكا اليت التحليل طرائق )هـ(

 بعينها. سلع على إال تنطبق ال اليت الطرائق على تفضيلها
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 املعياري النهج باستخدام التحليل طرائق الختيار العامة املعايري

 الطرائـق  اختيـار  معـايري  حتديـد  جيـو   والثاليف، الثاني النوعني ما التحليل طرائق حالة يف 

 هـذا  علـى  توضـع  اليت املعايري وتشمل املناسبة. السلعية الدستور مواصفات يف إلدراجها القيم وحساد

 املعـايري  مـع  ومرتافقة سبق، فيما )ج( الفقرة يف التحليل بطرائق اخلاص القسم يف املبينة ملعايريا النحو

 االسرتداد. عوامل مثل األخرى، املالئمة

 واحد ملخترب املثبتة التحليل طرائق الختيار العامة املعايري

 مـادة  طرائق حالة يف خاصة دائما، مطبقة أو متاحة ليست واحد خمترب داخل املثبتة الطرائق 

 اسـتخدامها  ينبغـي  اليت املعايري وترد اجلديدة. التحليل ومواد املتعددة املنفعلة املادة املتعدد/ التحليل

 لطرائـق  جيـب  ذلـك،  علـى  عـالوة  التحليل. طرائق الختيار العامة املعايري يف التحليل طريقة الختيار

 ية:التال باملعايري تفي أن واحد ملخترب املثبتة التحليل

 يف إليهـا  أشـري  الـيت  )مـثال  بـه  معـرتف  دولي لربوتوكول وفقا الطريقة ما التحقق مت (1)

 عـا  الصـادرة  واحـد،  ملختـرب  املثبتـة  التحليـل  لطرائـق  املنسـقة  التوجيهيـة  اخلطوط

 والتطبيقية؛ البحتة للكيمياء الدولي االحتاد

 التوحيـد  :ISO/IEC 17025ملعيـار  امتثاال للنوعية نظام يف راسا الطريقة استخدام أن (2)

 ؛1999 احلسنة املختربية املمارسات تبادل أو القياسي

 طريق: عا ومثال املؤكد اإلحكام مدى عا مبعلومات الطريقة تستكمل أن وينبغي

 متاحة، كانت حيثما الكفاءة، خطط يف املنتظمة املشاركة -

 مطبقة، كانت حيثما معتمدة، مرجعية مواد باستخدام املعايرة -

 التحليل، ملادة املتوقع الرتكيز عند تنجز اليت االسرتداد دراسات -

 متاحة. كانت حيثما أخرى، مثبتة طريقة مع النتيجة ما التحقق -
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 الغذائي الدستور يف املعايري نهج لتطبيق عملية تعليمات

 مالئمـة  حتليـل  طريقـة  اقـرتاو  تواصـل  أن الغـذائي  الدسـتور  يف السـلع  جلـان  ما ألض جيو  

 املسـتخدمة  الطريقـة  هلا  تثل أن جيب املعايري ما جمموعة تضع أن و/أو الكيميائي، الكيان لتحديد

 مسـتوى  وأض األدنـى  واملسـتوى  األقصى املستوى حتديد ينبغي احلالتني، ما أض ويف الكيان. لتحديد

 يهمنا. الذض الرتكيز مدى أو آخر، معيارض

 يف جتـد  فقـد  املواصـفات،  مـا  جمموعـة  وضع ما دالب أنه الدستور جلان أحدى تقرر وعندما 

 التحليـل  طرائـق  جلنـة  مـا  تطلـب  وأن معينـة،  بطريقـة  توصي أن هلا األسهل ما أنه األحيان بعا

 ذلـك  بعد واملعاينة التحليل طرائق جلنة وتقوم مناسبة. مواصفات إىل الطريقة هذه "حتول" أن واملعاينة

 اللجنة هذه أرادت وإذا القائمة. املواصفات ما جزءًا بالفعل وتصبح العتمادها، املواصفات هذه بدراسة

 مـا  يتـبني  كمـا  معينـة  مواصـفات  بوضـع  اخلاصـة  التعليمـات  تتبـع  أن عليهـا  فإن مواصفات، وضع

 .1 اجلدول

 تفاعـل  مثـل  الطـرق  بعا باستثناء  امًا، املؤكدة الطرق على تطبق املعايري هذه :1 مالحظة 

 جمموعـة  إىل حتتـاج  الـيت  (ELISA) بـاألنزيم  املرتبط املناعي والفح  (PCR) املتسلسل البلمرة إنزيم

 املعايري. ما أخرى

 

 املــواد أســاليب تفيــد األداء مبعــايري خاصــة طــرق لوضــع املوصــوفة الــنهج إن :2 مالحظــة 

 املكونات. ما جمموعة تشمل ألحكام مناسبة املوصوفة النهج تكون ال وقد .الفردية ليليةالتح
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 للمواصفات رقمية قيم لوضع التوجيهية اخلطوط – 1 اجلدول

 التطبيق: إمكانية

 

 املقـررة  واملسـتويات  املعنيـة،  والسـلع  احملـددة،  األحكـام  على للتطبيق قابلة الطريقة تكون أن ينبغي

 املسـتوى  على الطريقة يف للتطبيق القابل األدنى النطاق ويعتمد األقصى( املستوى و/أو األدنى )املستوى

 أو الكشف حد أو (SR) االستنساخ مستوى باحنراف إما عنه التعبري وميكا تقديره، سيتم الذض املقرر
 التقدير حد

 القابــل  األدنــى  النطــاق

 للتطبيق:

FOR ML ≥ 0.1 MG/KG, [ML -  3 SR , ML + 3 SR ] 
FOR ML < 0.1 MG/KG, [ML -  2 SR , ML + 2 SR ]  

SR = STANDARD DEVIATION OF REPRODUCIBILITY
14 

 FOR ML ≥ 0.1 MG/KG, LOD ≤ ML · 1/10 الكشف: حد

FOR ML < 0.1 MG/KG, LOD ≤ ML · 1/5 

 FOR ML ≥ 0.1 MG/KG, LOQ ≤ ML · 1/5 التقدير: حد

FOR ML < 0.1 MG/KG, LOQ ≤ ML · 2/5 
 

 FOR ML ≥ 0.1 MG/KG, HORRAT VALUE ≤ 2 الدقة:

FOR ML < 0.1 MG/KG, THE RSDTR < 22%. 

RSDR15
 = RELATIVE STANDARD DEVIATION OF REPRODUCIBILITY. 

RSDR ≤ 2. PRSDR 

 االسرتداد)%( الوحدة املعدل الرتكيز (R) االسرتداد
100 1 100%  (100 

g/100g) 
98 – 102  

≥10 10-1 ≥ 10%    (10 
g/100g) 

98 – 102 

≥1 10-2 ≥ 1%      (1 
g/100g) 

97 – 103 

≥0.1 10-3 ≥ 0.1%   (1 mg/g) 95 – 105 
0.01 10-4 100 mg/kg 90 – 107 

0.001 10-5 10 mg/kg 80 – 110 
0.0001 10-6 1 mg/kg 80 – 110 

0.00001 10-7 100 μg/kg 80 – 110 

0.000001 10-8 10 ΜG/KG 60 – 115 
0.0000001 10-9 1 ΜG/KG 40 – 120 

 فيها يتبني اليت احلاالت ويف للتحليل. تددة جماالت يف املتوقع االسرتداد لنطاق أخرى توجيهية خطوط وتتوافر الصدق

 تددة. أخرى شروط تطبيق جيو  املصفوفة، وظائف إحدى كان االسرتداد أن
 معتمدة مرجعية مواد استخدام يستحسا الصدق، تقييم ألغراض

 

 املطلوبة. القيم لتحديد 1 اجلدول يف الواردة املواصفات على املوافقة وتنبغي 

                                                 
وعندما يتعذر تطبيق هذه املعادلة )لغرض حتليلي أو بسبب قاعـدة   .Horwitz /Thompsonما معادلة  sRينبغي حساد   14

 ما دراسة طريقة األداء املناسبة sRمعينة( أو عند "حتويل" الطريقة إىل مواصفات، ينبغي عندئذ أن تستند إىل 
أو بسـبب  . وعندما يتعذر تطبيق هذه املعادلة )لغرض حتليلـي  Horwitz / Thompsonما معادلة  RSDRينبغي حساد   15

 ما دراسة طريقة األداء املناسبة. RSDRقاعدة معينة( أو عند "حتويل" الطريقة إىل مواصفات، ينبغي عندئذ أن تستند إىل 
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 يف احملـددة  )املسـتويات(  املسـتوى  عـا  معلومـات  تقـديم  عا األوىل املسؤولية فإن ذلك، ومع 

 عـا  اللجنـة  عجـزت  فـإذا  الطالبـة.  اللجنـة  عائق على تقع واملواصفات، التحليل، وطرائق الدستور،

 تضـع  أن واملعاينـة  التحليـل  طرق للجنة جيو  املتكررة، املطالبة رغم مواصفات أو حتليل طريقة تقديم

 .أعاله الوراد النحو على املواصفات
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 هلا االمتثال طرق تقييم و/لو الطرق ملعايري رقمية قيم لوضع توجيهية خطوط

 الطرائق ملعايري رقمية قيم لوضع توصيات -1

 واحلـد  األقصـى،  )احلـد  فقـط  املتوسـط  حـدها  مـع  السـلعة  ذكـر  مـا  أكثر إىل األمر حيتاج ال 

 الطرق. ملعايري رقمية قيم وضع عند تركيزها( نطاق أو املعيارض واحلد األدنى،

 بعـا  عـدا  عليهـا  التـام  االتفـاق  مت الـيت  الطرائـق  على للتطبيق قابلة املعايري هذه مالحظة: 

 خمتلفة. معايري إىل حتتاج اليت ELIZAو PCR مثل الطرق

 للتطبيق القابلية 1-1

 يف بعينها سلعية مصفوفة يف معينة حتليلية أحكام على للتطبيق قابلة الطريقة تكون أن ينبغي 

 ينبغـي  كما قبل. ما اختربت قد األغذية فئات تكون أن ينبغي األفقية، للطرق وبالنسبة األغذية. فئة

 ينبغـي  أنه أض احملدد، املتوسط احلد حول الرتكيز مستويات على تطبيقلل صاحلة الطريقة أن توضيح

 عليه. املتفق النطاق حدود يف املتوسط احلد يكون أن

 ــبة ــد بالنس ــط للح 10 املتوس
ــيي  7- ــون أن نبغ ــدى يك ــى امل ــل األدن ــق القاب   للتطبي

 ML ± 3SRهو:

 ــبة ــد بالنس ــط للح 10> املتوس
ــيي 7- ــون أن نبغ ــدى يك ــى امل ــل األدن ــق القاب   للتطبي

 ML ± 2SR هو:

 كـبري  كسـر  علـى  حتتـوض  اليت الفرتة مع للتطبيق القابل للرتكيز األدنى النطاق يتسق أن وجيب 

 .(ML) املتوسـط  احلـد  ما القريبة النتائج يف فيها( املشكوك القياسات إىل يرجع )الذض املتوقع التبايا ما

 لقابليـة  املعيـارض  االحنـراف  هو هنا سيكون التبايا فإن بالتعاون، عليها االتفاق يتم اليت للطرق وبالنسبة

 املائـة  يف 95 بنسـبة  ثقـة  مسـتوى  ويعين التغطية ومعامل التغطية. معامل يف مضروبا (SR) اإلنتاج إعادة

 املائـة  يف 99 أن وحيـيف  املائـة.  يف 99 مـا  يقـرتد  ثقة مستوى يعين فهو ،3 املعامل كان إذا أما تقريبا،

 لنسـبة  األفضـل  هـو  3 املعامـل  فـإن  الـتحكم،  خمططـات  يف للعمـل  كمسـتوى  األحيان أغلب يف تستخدم

 0.1 عـا  تقـل  الـيت  الرتكيـزات  عـا  أمـا  ملليغرام/كيلوغرام(. 0.1 )= أكثر، أو 7-10 تبلغ اليت الرتكيز

 مـا  سـيجعل  3 البـالغ  التغطيـة  معامـل  أن إذ األفضـل،  هـو  2 التغطيـة  معامـل  فإن ملليغرام/كيلوغرام،

 املستوى. اخنفاض بسبب معينة حتليلية ألحكام للتطبيق قابلة طرق على العثور الصعب
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 :املتوسطة احلدود بعا على للتطبيق القابل األدنى النطاق حساد

 لالحنراف HORWITZ/THOMPSON معادلة باستخدام للتطبيق القابل األدنى النطاق تقدير ميكا 

 . SR للنتائج املعيارض

10 ≤الرتكيز: ملعدالت بالنسبة 1-1-1
-7 

(≥ 0.1 mg/kg) معادلة تطبق HORWOTZ التالية 

PRSDR (%) =100 · SR/C =2C-0.1505 

 حييف

PRSDR = لالستنساخ املتوقع النسيب املعيارض االحنراف 

 املتوقع املعيارض االحنراف هو SRو

 املتوسط احلد هنا وهو االهتمام، تركيز هو Cو

  املتوسط احلد تركيز معدل أض الرتكيز، معدل هو Cو

 التالية: املعادلة على حنصل ،(SR) باملمانعة يتعلق فيما املعادلة ترتيب وبإعادة

100

2

100

2
1505.01505.0  




 ML
R

CMLCc
S 

 = املتوسـط  احلـد  تركيـز  معـدل  CML ملليغرام/كيلـوغرام،  0.1 بقيمة املتوسط للحد بالنسبة :1 مثال

10
-7: 

kgmgSR /07.01.0
100

)0000001.0(21.0
31.031.0

01505







 

 إىل 0.03 مـا  هـو  ملليغرام/كيلوغرام 1 مبقدار املتوسط للحد للتطبيق القابل األدنى النطاق يكون وبذلك

   ملليغرام/كيلوغرام 0.17

10 )أض ملليغرام/كيلوغرام 1 بقيمة املتوسط للحد بالنسبة :2 مثال
-6): 

kgmgSR /48.00.1
100

)000001.0(20.1
30.130.1

01505







 

 إىل 0.5 مـا  هـو  ملليغرام/كيلـوغرام  1 مبقدار املتوسط للحد للتطبيق القابل األدنى النطاق يكون وبذلك

 ملليغرام/كيلوغرام. 1.5
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10> الرتكيـز  ملعدالت بالنسبة   1-1-2
 = PRSDR حيـيف  ،THOMPSON نظريـة  تطبيـق  ميكـا 7-

 املعيـارض  االحنـراف  هـو  sR وبالتـالي  املائـة  يف 22 = لالستنسـاخ  املتوقـع  النسـيب  املعيارض االحنراف

 املتوسط. احلد تركيز معدل ما0.22 = املتوقع

 :(8-10 )أض ملليغرام/كيلوغرام ML = 0.01 املتوسط احلد :3 مثال

.01 ± 2· SR   =  0.01 ± 2 · (0.22 · ML ) =  0.01 ± 0.44 · 0.01 = 0.01 ± 0.0044 MG/KG   

 0.006 مـا  هو ملليغرام/كيلوغرام 0.01 مبقدار املتوسط للحد للتطبيق القابل األدنى النطاق يكون وبذلك

 ملليغرام/كيلوغرام. 0.014 إىل

 بعـا  علـى  للتطبيـق  الصـاحلة  للرتكيـز  األدنـى  احلـد  نطاقـات  ما عدد هناك 1 اجلدول يف 

 املتوسطة. احلدود

 املتوسط للحد األدنى التطبيق لنطاق بها املوصى املعايري :1 اجلدول

 .األدنى كاملستوى املعوق املعامل هو األعلى املستوى يكون ما نادرا *

 الكميات حتديد وحد الكشف حد 1-2

 حلـد  الرقميـة  القـيم  هي املعايري تكون أن ميكا للتطبيق، القابل األدنى النطاق وضع ما بدال 

   الكميات حتديد وحد الكشف

 الكشف: حلد الرقمية والقيمة 

 عنـد  للمستويات قبل ما احملدد املتوسط احلد مستويات ما1/10 عا تزيد أن ينبغي ال 

 أكثر. أو ملليغرام/كيلوغرام0.1

 الـيت  للمستويات قبل ما احملدد املتوسط احلد مستويات ما 1/5 عا تزيد أن ينبغي ال 

 ملليغرام/كيلوغرام. 0.1 عا تقل

 الكميات: حتديد حلد الرقمية والقيمة 

 املتوسط احلد

 )ملليغرام/كيلوغرام(
0.01 0.02 0.05 0.1 1 10 100 

 76 6.6 0.52 0.03 0.028 0.011 0.006 األدنى: املستوى

 124 13.3 1.48 0.17 0.072 0.029 0.014 * األعلى: املستوى
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 عنـد  للمستويات قبل ما احملدد األقصى احلد مستويات ما 1/5 عا تزيد أن ينبغي ال 

 أكثر أو ملليغرام/كيلوغرام0.1

 الـيت  للمستويات قبل ما احملدد األقصى احلد مستويات ما 2/5 عا تزيد أن ينبغي ال 

 ملليغرام/كيلوغرام عا تقل

 املتعاونة الطريقة لداء دراسات من مستمدة الطريقة، إتقان 1-3

 ما عليه املتحصل (RSDR) للنتائج النسيب املعيارض باالحنراف اإلتقان عا التعبري ينبغي 

 للنتائج النسيب املعيارض باالحنراف مقارنتها يتم واليت املتعاونة، الطريقة أداء دراسات

 .(PRSDR)املتوقع

 2≥تساوض أن بد ال املتوقعة والقيمة وجدت اليت القيمة بني النسبة فإن هلورويتز، وطبقا 

 يف PRSDR = 22 حييف: طومسون معادلة على للتطبيق قابل أيضا وهذا (هوررات بقيمة )مسماة

 املائة.

RR
R

R PRSDRSD
PRSD

RSD
 22 

 وبالنسبة .HORWITZ/THOMPSON معادلة إىل أيضا تستند 2 جدول يف املعطاة ليتقان الرقمية القيم

 متطورة. تقنيات باستخدام أفضل إتقان على احلصول املمكا ما التحاليل لبعا

  .HORWITZ/THOMPSONمعادلة حبسب خمتلفة تركيزات عند اإلتقان متطلب  :2 اجلدول

 THOMPSON 
HORWITZ EQUATION (

1505.02 C ) 

-10 4-10 5-10 6-10 7-10 7-10 > الرتكيز معدل
3 10-2 10-1 1 

 الرتكيز وحدة
< 0.1  

MG/KG 

0.1 

MG/KG 

1 

MG/KG 

10 

MG/KG 

0.1 

G/KG 

1 

G/K
G 

10 

G/K
G 

100 

G/K
G 

1000 

G/KG 

PRSDR (%) 22 22 16 11 8 6 4 3 2 

RSDR =   2 

E PRSDR  

(%) 

≤ 44 ≤ 44 ≤ 32 ≤ 22 ≤ 16 ≤ 12 ≤ 8 ≤ 6 ≤ 4 

PRSDR = للنتائج. النسيب املعيارض لالحنراف وقعةاملت القيمة 

RSDR = متعاونة. دراسة يف النسيب املعيارض لالحنراف وجدت اليت القيمة 
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 االسرتداد 1-4

 عـدم  أو االسـرتداد  أهميـة  وتتوقـف  الطريقـة.  مـا  التحقق ضما االسرتداد وتقدير تقييم يأتي 

 التحليل. طريقة يف املتبعة اإلجراءات على أهميته

 الصدق 1-5

 لتعطـي  وتطبـق  حتلـل  أن على مالئمة، (CRMS) معتمدة مرجعية مواد يفضل الصدق لتقييم 

 القياس(. يقني عدم ما بقدر السماو )مع املعتمدة القيمة

 لألحكام معايري تأسيس كيفية على لمثلة 1-6

 التالي: املثال يستخدم للحكام، معايري تعيني كيفية لتوضيح 

-CODEX STAN 193) واألعـالف  األغذيـة  يف والسـموم  للملوثـات  العامـة  للمواصفات طبقا 

 لتوصــيات ووفقــا ملــغ/كلغم. 0.05 هــو الفاكهــة عصــري يف للرصــاص املتوســط املســتوى فــإن ،(1995

 املوجـودة  هـي  املعـايري  سـتكون  املتوسـط،  املسـتوى  إىل استنادا للخصائ  الرقمية القيم على احلصول

 هي: 3 جبدول

 الفاكهة عصري يف للرصاص الرقمية املعايري قيم توصيات :3 اجلدول

 :التحليل للتطبيق: القابلية

 املصفوفة:

 املتوسط: احلد

 الرصاص

 العصائر

0.05 MG/KG 

 MG/KG (= ML - 2SR  = 0.05 MG/KG - 0.44 · 0.05 0.03≥ التطبيق: يف نطاق ألقل األدنى احلد

MG/KG). SEE TABLE 1  

 MG/KG (= ML · 1/5 =  0.05 MG/KG · 1/5) 0.01≥ الكشف: مستوى

 MG/KG (= ML · 2/5 =  0.05 MG/KG · 2/5) 0.02≥ الكمية: حتديد مستوى

 االتقان:
 االحنراف يكون ملليغرام/كيلوغرام 0.05 مبعدل الرتكيز عند

 2 اجلدول أنظر %44 = لالستنساخ النسيب املعيارض

 االسرتداد:
 يكون وبالتالي لالستخالص، خطوة الطريقة هذه خطوات تشمل ال

 موضوع ذات غري االسرتداد

 املعتمدة املرجعية املواد استخدام الصدق:
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 املسـتوى  األدنـى،  احلـد  األقصى، )احلد خمتلفة وسط خطوط عند التحليل طريقة معايري -2

 الرتكيز( نطاق لو املعياري

 معينة. وسط خلطوط معطاة حتليل طريقة معايري على أمثلة 4 اجلدول يف 

 للمقدار تصاعدض ترتيب يف املتوسط احلد طريقة معايري :4 اجلدول

 0.001 املتوسط احلد وحدة

MG/KG 

0.01 

MG/KG 

0.1 

MG/KG 

1 

MG/KG 

10 

MG/KG 

100 

MG/KG 

1 

G/KG 

10 

G/KG 

ــدل ــز مع  احلــد تركي

 املتوسط
10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 

 القابل األدنى النطاق

 للتطبيق

FROM 

0.0006 

TO 

0.0014 

(MG/KG) 

FROM 

0.006 

TO 

0.014 

(MG/KG) 

FROM 

0.03 

TO 

0.17 

(MG/KG) 

FROM 

0.52 

TO 

1.48 

(MG/KG) 

FROM 

6.6 

TO 

13.3 

(MG/KG) 

FROM 

76 

TO 

124 

(MG/KG) 

FROM 

0.83 

TO 

1.2 

(G/KG) 

 

FROM 

8.8 

TO 

11 

(G/KG) 

 

ــتوى ــف مســ  الكشــ

 )ملليغرام/كيلوغرام(
0.0002 0.002 0.01 0.1 1 10 100 1000 

 حتديـــــد مســــتوى 

 الكميــــــــــــــــــة

 )ملليغرام/كيلوغرام(

0.0004 0.004 0.02 0.2 2 20 200 2000 

ــارض االحنــراف  املعي

ــاخ النســيب  لالستنس

)%=( 

44 44 44 32 22 16 12 8 

 115 - 60 120 - 40 *)%( االسرتداد
80 - 

110 
80-110 

80 - 

110 
90 - 107 95 - 105 

97 - 

103 

*
 يتـبني  الـيت  احلـاالت  ويف التحليـل.  ما معينة نطاقات يف متوقعة اسرتداد لنطاقات متوفرة خمتلفة توجيهية  خطوط 

 تددة. أخرى شروط تطبيق ميكا املصفوفة، دالة هي االسرتدادات أن فيها

 املعايري مع التحليل طريقة امتثال توضيح كيفية 2-1

 أداء خصـائ   تقيـيم  ما بد ال بها، املعمول املعايري مع االمتثال الحتمالية طريقة أض ملراجعة 

 عاملية. جملة يف منشورة تكون و/أو نفسها، الطريقة يف األداء دراسة نتيجة وتتوافر الطريقة. هذه

 االمتثال طرق تقييم على لمثلة 2-1-1

 05.0 وسـط  خـط  علـى  باحلصـول  الفاكهـة،  عصـري  يف الرصـاص  على أعاله للمثال استكماال 

 الفاكهـة  عصـري  يف الرصاص كمية حتديد على قادرة تكون أن جيب املتطورة األساليب فإن ،ملغ/كلغ
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 مـا  عليـه  املتحصـل  RRSD فـإن  وبالتـالي  ،RRSDاملائـة  يف 22 بدقـة  ،ملغ/كلغ03.0 حتى منخفضة

 املائة(. يف 95 ثقة مدة مع )متناظرا املائة يف 44 عا يزيد أال جيب األسلود أداء دراسة

 التالية: اخلطوات تراعى أن بد ال االمتثال، أسلود تقييم عند 

 

 حتديـد  أسـاليب  عـا  املعلومـات  جتميـع  مت الغـرض،  هلـذا  مالئمـة  أساليب إجياد أجل ما 

 .الطريقة( تعريف حذف فقد اإلجراءات، دليل يف سيدرج املثال هذا أن )وحييف .الرصاص

 ق بالنسبة للرصاص؟يبلتطل قابلة طريقةال هل

 نعم
 على للتطبيق ةقابل طريقةال له

 عصائر الفاكهة؟

 ال

 .للتطبيق ةغري قابل طريقةال

 نعم
ملغم /  0.03مستوى عند الطريقة طبقةهل 

 كغم،
 أو

 عند الكميةد أوح الكشف حد حتديد مت له
 ملغم / كغم أو أقل؟ 0.02و  0.01مستوى

 ال
 .للتطبيق ةغري قابل طريقةال

 ال
 .للتطبيق ةغري قابل طريقةال

 نعم
 .النسيب املعيارض االحنراف قيمة هل 

 ؟أوفيحدوداحلداألدنى ≤ 44%

 نعم
 .للتطبيق ةقابل طريقةال

 ال
 .للتطبيق ةغري قابل طريقةال

صدق للطريقة مرضية بالنسبة ال له
سرتداد )يعتمد على نوع االأو 

 )الطريقة

 ال
 .للتطبيق ةغري قابل طريقةال
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 الرصاص لتحليل املتعاونة احملققة األساليب :5 اجلدول

 رقم
 الطريقة

 املبدأ للتطبيق القابلية
 املقرر احلد

 )مج/كجم(

 حد
 الكشف

 )مج/كجم(

 االحنراف

 املعيارض

 % النسيب

 للتطبيق القابلية

 نعم/ال/ملاذا

 األغذية مجيع 1
 ةيمطياف

 االمتصاص

 بالتسخني الذرض
2.2 – 29  4.9-36 

 ال

 االمتصاص مطيافية

 لا بالتسخني الذرض
 0.05 عند تظهر

 ملغ/كلغ

2 

 األغذيــة مجيــع

 )الــــــــــدجاج

 والتفاو(

 األنودض االنتزاع

 مرت للفولت
0.03-2.8 0.03 17-106 

 ال

 املعيارض االحنراف

 لالستنساخ النسيب

 %(44 ما )أقل 106%
 ملغ/كلغ 0.03 عند

 السكر 3

 مطيافية

 االمتصاص

 بفرن الذرض

 اجلرافيت

0.03-0.50  12-30 

 نعم

 يقل مل إذا حتى

 )أو عصري أنه التطبيق
 فإنه األغذية( مجيع

 قابال اعتباره ينبغي

 أن حييف للتطبيق،
 قدر به الفاكهة عصري

 وتكون السكر. ما كبري

 مرضية. هنا الدقة

4 
 الـــــــــــدهون

 والزيوت

 مطيافية

 االمتصاص

 بفرن الذرض

 اجلرافيت

0.018-0.090  5.9- 30 

 ال

 حتضري تصف الطريقة

 والدهون للزيوت العينة

 ..فقط

5 
 املعدنيــة امليــاه

 الطبيعية

 مطيافية

 االمتصاص

 الذرض

0.0197-
0.977 < 0.01 2.8-4.2 

 ال

 حتضري تصف الطريقة

 ..فقط للمياه العينة
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 األغذية مجيع 6

 مطيافية

 االمتصاص

 بفرن الذرض

 بعد اجلرافيت

 الرماد جفاف

0.045-0.25 < 0.01 26-40 

 ال

 املتحقق األدنى احلد

 بالقدر منخفضا ليس

 ذلك، ومع الكايف.

 األسلود أن فحييف

 مطيافية هو املستخدم

 بفرن الذرض االمتصاص

 أن فينبغي اجلرافيت،
 للتطبيق صاحلا يكون

 ملغ/كلغ. 0.03 عند

7 

 األغذيــة مجيــع

ــا ــدا فيمـــ  عـــ

ــوت  الزيـــــــــ

ــدهون  والــــــــ

 الغنية واألغذية

 بالدهون كثريا

 مطيافية

 االمتصاص

 بعد الذرض

 فرن يف االصطدام

 حتت امليكرويف

 .الضغط

0.005-1.62 0.014 26-44 

 نعم

 املنخفا املستوى

 املعيارض واالحنراف

 املتوقع النسيب

 مقبوالن. لالستنساخ

 األغذية مجيع 8

 الكتلة مطيافية

 بالبال ما املقرتنة

 االصطدام بعد

 بالضغط

0.013-2.45 < 0.01 8-47 

 نعم

 املنخفا املستوى

 املعيارض واالحنراف

 لالستنساخ النسيب

 0.03 عند مقبوالن

 فوقه وما ملغ/كلغ

AAS= الذرض. االمتصاص مطيافية 
GF-AAS = اجلرافيت بفرن الذرض االمتصاص مطيافية 
ICRMS = بالبال ما املقرتنة الكتلة مطيافية 
 

 الفاكهـة  عصـري  يف الرصـاص  لتحديـد  للتطبيـق  قابلـة  وجـدت  8و7و 3 أرقـام  الطرق :االستنتاج 

 الطـرق؛  بهـذه  املعرفـة  لالمتثـال  األسـاليب  تقيـيم  ويتطلـب  املفـرتض.  ملغ/كلـغ  0.05 املتوسط للمستوى

 فقط. للمعايري رقمية بقيم الطرق على "احلكم" ميكا ال وبالتالي واألجهزة. واإلجراءات العينة، وحتضري
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 واملعاينة التحليل طرائق جلنة قبل من الطرائق معايري إىل احملددة التحليل طرائق حتويل

 طرائـق  جلنـة  علـى  الثالـيف  أو الثـاني  النـوعني  ما لطريقة عرضها عند السلع، للجنة ينبغي 

 التحليـل  طرائـق  للجنـة  ليتسـنى  أدنـاه  املبينـة  املعايري عا معلومات أيضا تقدم أن واملعاينة، التحليل

 مناسبة: عامة حتليلية خصائ  إىل حتويلها

 الصدق 

 (‘‘العامة’’ للطرائق املعطاة واألفضلية، الرتكيز مدى )املصفوفة، التطبيق قابلية 

 الكشف مدى 

 التحديد مدى 

 ،داخـل  املختلفة املختربات يف واالستنساخ الواحد( املخترب )داخل للقياس التكرار الدقة( 

 التعاونيـة  التجـارد  بيانات ما خلصةمست ولكنها املختربات(، بني وفيما الواحد املخترب

 القياس شكوك اعتبارات عا بدال

 االسرتداد 

 االنتقائية 

 احلساسية 

 اخلطية 

 ،(CAC/GL 72-2009) للمصـطلحات  التوجيهيـة  اخلطوط يف املصطلحات هذه تعريف ويرد 

 اهلامة. املصطلحات ما وغريها

 التحقـق  عنـد  حددت اليت للطريقة التحليلي الفعلي األداء بتقييم التحليل طرائق جلنة وتقوم 

 قد اليت الطرق ألداء دراسات يف إليها التوصل أمكا اليت الدقة خصائ  االعتبار يف ذلك ويأخذ منها.

 أثنـاء  أجنزت اليت األخرى التطوير أعمال ما النتائج مع جنب إىل جنبا الطريقة، على أجريت تكون

 وتـدرج  املعاينة طرائق جلنة تقرير ما جزءا وضعت يتال املعايري جمموعة وتشكل الطريقة. تطوير مسار

 الغذائي. الدستور يف املالئمة السلع مواصفات يف

  تثـل  أن ترغـب  الـيت  للمعـايري  العددية القيم التحليل طرائق جلنة حتدد ذلك، على عالوة 

 الطريقة. هذه هلا
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 التحليل لطريقة الدقة خصائص قابلية تقييم

 فـإذا  املقارنة. نتيجة وحتديد املوجودة، الطرائق مع واالستنساخ التكرار حساد مقارنة ميكا 

 مقارنـة  إلجـراء  أخـرى  طريقـة  توجـد  مل وإذا مثبتة. باعتبارها الطريقة استخدام ميكا مرضية، كانت

 علـى  دااعتمـا  واالستنسـاخ  للتكـرار  النظريـة  القـيم  حسـاد  عندئــــذ  ميكـــا الدقـــة، بارامتـــرات

 (.M.THOMPSON, ANALYST, 2000. 125, 385-386) هورويتز معادلة
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 الغذائي بالدستور اخلاصة املعاينة إجراءات اختيار لو لوضع مبادئ

 للمعاينة الدستور طرائق من الغرض

 عنـدما  للمعاينـة  وسـليمة  نزيهـة  إجـراءات  اسـتخدام  لضـمان  للمعاينـة  الدستور طرق صممت 

 وضـعت  وقـد  الغـذائي.  الدسـتور  يف لسـلع  معينة ملواصفات امتثاهلا مدى ملعرفة األغذية اختبار جيرى

 نهـج  تطبيق عا تنشأ قد اليت الصعوبات إ الة أو لتجنب صممت دولية كطرق لالستخدام املعاينة طرق

 يتعلـق  فيمـا  التحليـل  لنتـائج  املختلفـة  التفسـريات  وعـا  املعاينـة  علـى  خمتلفة وفنية وإدارية قانونية

 السارية. الدستور مواصفات يف الصلة ذات األحكام ضوء يف األغذية شحنات أو بكميات

 املعاينة طرائق

 املعاينة وإجراءات خطط لنوا 

 :السلع عيوب معاينة خطط )أ(

 احلجـم  تدريج وسوء اللون، فقدان )مثل املرئية العيود على عادة اخلطط ما النوع هذا يطبق 

 تلـك  مثـل  خطـط  تطبيق ميكا كما مميزة خططا عادة اخلطط هذه وتكون اخلارجية. واملواد ذلك( وغري

-CAC/GL50) العامـة  العينـات  بشـأن  العامـة  التوجيهيـة  اخلطوط ما 2-4و1-3 القسمني يف الواردة

 العامة"(. التوجيهية "اخلطوط بتعبري يلي فيما إليها )يشار (2004

 الصافية: احملتويات معاينة خطط )د(

 هـو  منهـا  واهلـدف  عامة، بصفة التعبئة سابقة األغذية على يطبق معاينة خطط ما النوع هذا 

 بيـق تط وميكـا  الصـافية.  باحملتويـات  اخلاصـة  لألحكـام  الشحنات أو الكميات امتثال مدى مراجعة

 العامة. التوجيهية اخلطوط ما 4-4 و 3-3 القسمني يف الواردة اخلطط

 املكونات: مبعايري اخلاصة املعاينة خطط )ج(

 يف اجلفـاف  بسـبب  )الفقـد  حتليليـا  احملـددة  املكونـات  معـايري  على عادة اخلطط هذه تطبق 

 غـري  معيـارض  احنـراف  ذات مـتغرية  إجـراءات  إىل عاليـة  بصـورة  وتستند ذلك(. وغري األبيا السكر

 العامة. التوجيهية اخلطوط ما 3-4 القسم يف الواردة اخلطط تطبيق وميكا معروف.

 بالصحة: الصلة ذات للخصائص وعيةالن املعاينة خطط )د(

 امليكروبولـوجى  التلـف  تقيـيم  يف مـثال  املختلفـة  الظـروف  علـى  عامة بصفة اخلطط هذه تطبق 

 متفرقة. بصورة حتدث اليت الكيماوية امللوثات أو امليكروبية الثانوية واملنتجات
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 املعاينة طرائق اختيار بشأن عامة تعليمات

 الـيت  للمعاينـة  الرمسية الطرائق أو العامة التوجيهية اخلطوط يف الواردة املعاينة طرائق تفضل )أ(

 الرمسيـة  الطرائـق  هـذه  كتابـة  وميكـا  األغذية. وجمموعات باألغذية املعنية الدولية املنظمات وضعتها

 الدستور. مواصفات إىل ُتجَتذد عندما العامة التوجيهية اخلطوط باستخدام

 املالئمة. املعاينة خطط انتقاء لدى العامة التوجيهية اخلطوط يف 1 اجلدول استخدام وميكا )د(

 قبـل  أو للمعاينة، خطة أض وضع قبيل تبني، أن للدستور التابعة املالئمة السلع للجنة ينبغي )ج(

 يلي: ما واملعاينة التحليل طرائق جلنة قبل ما عليها املوافقة

 علـى  )سـواء  السـلعية  الدسـتور  مواصفات يف املعايري ضوئه يف وضعت الذض األساس (1)

 يف الــواردة لألحكــام  تثــل تــددة عاليــة نســبة أو كميــة يف بنــد كــل أن أســاس

 مـا  مسـتخرجة  العينـات  مـا  جمموعـة  متوسط ما االمتثال يكون أن أو املواصفات

 للسـماو  األقصى احلد أو األدنى احلد يعطى فهل كذلك األمر كان وإذا معينة كمية

 احلال(؛ مقتضى حسب

 وإذا املواصـفات،  يف الـواردة  للمعايري النسبية األهمية يف تفريق أض هناك كان إذا ما (2)

 كـل  يسـتوفيه  أن ينبغـي  الـذض  املناسب اإلحصائي البارامرت هو ما كذلك األمر كان

 للمواصفات. الكمية امتثال تقدير أساس ثم وما معيار

 يلي: ما املعاينة بإجراءات اخلاصة التعليمات توضح أن ينبغي )د(

 الكمية؛ أو للشحنة ممثلة العينة تكون أن لضمان الال مة املقاييس (1)

 شحنة؛ أو كمية ما املأخوذة العينة منها تتكون اليت املختلفة البنود وعدد حجم (2)

 ومناولتها. العينة ألخذ اإلدارية التدابري (3)

 التالية: املعلومات املعاينة بروتوكول يتضما أن ميكا )هـ(

 العينة؛ أساس على الكمية رفا أو لقبول ستستخدم اليت اإلحصائية املعايري (1)

 املنا عات. حال يف ستتخذ اليت اإلجراءات (2)

 عامة اعتبارات

 املعنية املنظمات مجيع مع ممكنة عالقات أوثق واملعاينة التحليل طرائق جلنة تقيم أن ينبغي )أ(

 واملعاينة. التحليل طرائق يف العاملة
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 مجيـع  املسـتمر  االسـتعراض  قيـد  تبقـى  بـأن  تسمح بطريقة عملها اللجنة هذه تنظم أن يتعني )د(

 الغذائي. الدستور يف املنشورة واملعاينة التحليل طرائق

 ومواصـفاتها  العوامـل  تركيـزات  يف باالختالفـات  للتحليـل،  الدستور طرائق يف السماو ينبغي )ج(

 البلدان. بني القائمة

 أو العلميـة  الـدوريات  يف املنشـورة  األحبـاث  مـا  املستمدة للتحليل الدستور طرائق على يتعني )د(

 والزراعة األغذية منظمة يف الرمسية اللغات غري بلغات متاحة مأ  اما متاحة أكانت سواء املطبوعات،

 تبـع ت أن بالتفصيل، الغذائي الدستور يف إدراجها تعني أخرى ألسباد اليت أو العاملية الصحة ومنظمة

 واملعاينة. التحليل طرائق جلنة عليها وافقت اليت التحليل لطرائق املوحدة العرض طريقة

 املطبوعـات  يف رمسيـة  حتليـل  طرائـق  بوصـفها  املطبوعة التحليل بطرائق االستشهاد جيو  ال )هـ(

 الغذائي. الدستور إىل باإلشارة إال للدستور كطرائق اعتمدت واليت األخرى املتاحة
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 العينات، لخذ خطط: التحليلية النتائج استخدام

 القياس عمليات يف الشك ولوجه التحليلية النتائج بني والعالقة

 الدستور مواصفات يف الواردة واألحكام االسرتداد وعوامل

 الصلة ذات القضايا

 املواصـفات  تنفيـذ  دون حيـول  العينـات  بأخـذ  واخلاصة التحليلية االعتبارات ما عدد هناك 

 أخـذ  إجـراءات  خيـ   فيمـا  خمتلفـة  نهـج  إتبـاع  ميكـا  خـاص،  وبوجـه  موحـدة.  بصورة التشريعية

 االسرتجاع. وتصحيحات القياس عمليات يف الشك أوجه واستخدام العينات،

 بـل  الدسـتور.  إطـار  يف التحليلية النتائج تفسري كيفية حول رمسي توجيه أض حاليا يتوفر وال 

 املثـال،  سـبيل  وعلـى  نفسـها".  "العينـة  حتليل بعد بينها افيم شديدا تفاوتا تتفاوت قرارات تتخذ قد

 آخـرون  يسـتخدم  بينمـا  عنصـر"،  كـل  مطابقة "بوجود القاضي العينات نظام البلدان بعا تستخدم

 يفعـل  ال بينمـا  بالنتيجـة،  واملرتبط القياس عملية يف الشك بطرو البعا ويقوم الكمية"، "متوسط نظام

 ذلك. عا آخرون حيجم بينما االسرتداد، أجل ما التحليل تائجن تصحح البلدان وبعا ذلك، آخرون

 السلعة. حتديد عملية يف املشمولة اهلامة األرقام بعدد أيضا يتأثر قد التفسري وهذا

 هنـاك  يكـون  أن أريـد  مـا  إذا نفسـها  بالطريقـة  التحليليـة  النتائج تفسري يتم أن الضرورض ما 

 الدستور. إطار يف توحيد

 مت إداريـة  مشكلة هي بل عينات أخذ أو حتليل مشكلة حقيقتها يف ليست هذه أن املؤكد وما 

 اخلطـوط  وضـع  والسـيما  التحليـل،  قطـاع  يف مـؤخرا  جـرت  الـيت  لألنشـطة  نتيجة أنها على التشديد

 الـدليل  كتيبـات  خمتلف وكذلك التحليلية، النتائج إبالغ عند االسرتجاع عوامل الستخدام التوجيهية

 القياس. عمليات يف الشك أوجه مع للتعامل أعدت اليت

 التوصيات

 معينـة  لسـلعة  حتديـدات  علـى  السـلع  جلان ما جلنة وتوافق تناقش وحينما به، املوصى ما 

 واصفات:امل يف التالية املعلومات تورد بأن الصلة، ذات التحليلية األساليب وعلى

 املعاينة خطط -1

ــة  ــة خطـ ــة املعاينـ ــا املالئمـ ـــو كمـ ــح هـــ ـــي موضـ ــوط فـــ ــة اخلطـ ــة التوجيهيـ  للمعاينـ

(CAC/GL 50-2004،) مـع  املنتجـات  انسجام ملراقبة املعاينة حول توجيهية خطوط ،2-1-2 القسم 

 ذلك: يذكر أن وجيب حتديداتها.
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 النسـبة  أو دفعـة،  يف املتوسط على أو معينة دفعة يف عنصر كل على ينطبق التحديد كان إن 

 املنسجمة؛ غري

 استخدامه؛ سيتم الذض املقبول املالئم اجلودة مستوى 

 علـى  احملـددة  النوعية/الكميـة  اخلصـائ   مـع  بالعالقة وذلك الدفعة، قبول شروط مراقبة 

 العينة.

 القياس عمليات يف الشك لوجه -2

 النتـائج  إحـدى  كانت إذا فيما البت لدى باالعتبار القياس عمليات يف الشك مدى أخذ جيب 

 خطـر  مبصـادر  تتعلـق  الـيت  األوضـاع  يف ينطبق ال قد املتطلب وهذا ال. أم التحديد ضما تقع التحليلية

 باألغذية. تنتقل اليت كاملمرضات اإلنسان، صحة على مباشرة

 االسرتداد -3

 ذلـك  كـان  حيثمـا  تصحيحها ميكا اسرتجاع قاعدة ضما التحليلية النتائج عا التعبري جيب 

 إجرائها. عند التصحيح عمليات عا اإلبالغ وجيب ومالئما، ضروريا

 بعـني  أخـذ  الـذض  األسـلود  ذكـر  مـا  فالبـد  السرتجاعها، معينة نتيجة تصحيح مت ما وإذا 

 ذلك. تسنى حيثما االسرتجاع نسبة ذكر وجيب االسرتجاع. يف االعتبار

 احلصـول  مت قـد  له النتيجة كانت إن ذكر الال م ما سيكون للمواصفات، نصوص وضع وعند 

 قابلـة  قاعـدة  ضـما  عنـه  التعـبري  سـيتم  االنسـجام،  فحوصات ضما للتحليل أسلود خالل ما عليها

 ال. أم للتصحيح

 اهلامة األرقام -4

 وكـذلك  بهـا  النتائج عا التعبري يتم اليت الوحدات على عنها املبلغ النتيجة تشتمل أن جيب 

 اهلامة. األرقام عدد
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 خاصةملكية اململوكة  الطرائقلحكام بشأن استخدام 

 الدستور الغذائيهيئة مواصفات يف 

 خاصة ملكية اململوكة التحليل طريقة تعريف

 تتضـما  الـيت  الطريقـة  هـي  خاصـة  ملكيـة  اململوكة التحليل طريقة الغذائي الدستور ألغراض 

 صـاحب  يقيد حييف أو و/ الطريقة حول معلومات عا الكامل اإلفصاو دون حتول تمية فكرية ملكية

 هلـا.  بـديل  مصـدر  يتـوفر  ال السـتخدامها  ضـرورية  مواد أو الطريقة تو يع أو استخدام الفكرية امللكية

 والنشر. الطبع حلقوق فقط ختضع اليت الطرائق تشمل وال

 املتطلبات

 وأخـذ  التحليـل  بأسـاليب  املعنيـة  اللجنـة  إىل أحيانـاً  تقـدم  أن الغذائي الدستور للجان ميكا 

 خـاص.   لـك  أوجـه  إىل تسـتند  أو خاصـة،  ملكيـة  مملوكـة  حتليـل  طرائـق  عليها للمصادقة العينات

 .بتقييمها لتقوم للجنة بيانات توفري على املعنية للطريقة الراعية اجلهات اللجنة وتشجع

 غـري  حتليـل   طريقـة  تـوفرت  إذا  خاصـة  ملكيـة  مملوكة طريقة على املصادقة تنبغي ال )أ(

 خصـائ   ولـديها  عليهـا  يصادق أن ميكا أو عليها صودق مناسبة خاصة ملكية مملوكة

 أن لـو  كمـا  يبـدو  حبييف نهج أض يتبع أاّل ذلك يضما أن وينبغي أفضل. أو شبيهة أداء

 طـرق  حساد على الغذائي الدستور هيئة عليها صادقت قد خاصة ملكية مملوكة طريقة

 بداًل مناسبة طريقة معايري العتماد األفضلية تعطى أن ينبغي أمكا وإذا تتملة؛ أخرى

 خاصة. ملكية مملوكة تددة حتليل طريقة على املصادقة ما

 و/ الكواشف فيها تكون اليت تلك التحليل طرق على للمصادقة أفضلية تعطى أن ينبغي )د(

 مـا  غريهـا  أو رباتللمختـ  فيهـا  ميكا ال اليت الدرجة إىل بالطريقة موصوفة األجهزة أو

 بنفسها. هي تنتجها أن املصّنعة الشركات

 لغـري  ذاتهـا  املعـايري  هـي  خاصـة  ملكيـة  اململوكة للطرق املوضوعة األسلود أداء معايري )ج(

 إذا أعاله. عليها املنصوص تلك هي األداء معايري تكون أن ينبغي خاصة. ملكية اململوكة

 للطريقـة  التصـنيع  مـتغريات  تـأثري  عـا  ةمناسـب  معلومـات  تـوفري  ينبغـي  مناسبًا، كان

 الطريقة. أداء على خاصة ملكية اململوكة

 جلنـة  إىل األداء خصـائ   علـى  تؤثر تغريات أية عا تقرير تقديم ينبغي املصادقة، بعد )د(

 فيها. لتنظر العينات وأخذ التحليل بأساليب املعنية الغذائي الدستور
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 إمـا  خاصة ملكية اململوكة الطريقة صحة ما بالتحقق مستقل ثاليف طرف يقوم أن ينبغي (هـ)

 بها معرتف لربوتوكوالت وفقًا ومراجعتها صحتها ما التحقق أو تعاوني بشكل بالكامل

 املعنيـة  الغـذائي  الدسـتور  جلنـة  إىل الدراسـات  هـذه  مثل نتائج تتاو أن وينبغي دوليا.

 ملكيـة  اململوكـة  الطريقة ةصح ما التحقق يتم مل وإذا العينات. وأخذ التحليل بأساليب

 الغـذائي  الدسـتور  نظـام  يف العتمادهـا  مؤهلـة  تكـون  فقد كاملة، تعاونية بتجربة خاصة

 .3 أو 2 أو 1 النوع ما ليس ولكا4 النوع ما كطريقة

 كافيـة  معلومـات  تتـوفر  أن ينبغـي  الفكرية، للملكية املعقولة احلماية ضرورة احرتام مع )و(

 الدسـتور  جلنـة  ولـتمكني  عليـه  االعتمـاد  ميكـا  اسـتخداماً  احملللـني  استخدام لتمكني

 حالـة  أيـة  ويف الطريقـة  أداء بتقيـيم  العينـات  وأخـذ  التحليـل  بأساليب املعنية الغذائي

 التشـغيل،  مبـدأ  تفاصيل ليشمل املثال سبيل على األداء، بيانات هذا يتجاو  قد معينة

 الغذائي. الدستور للجنة املطلق التقدير على بناء

 الدسـتور  جلنـة  يرضـي  مبـا  يـبني  أن خاصـة  ملكيـة  مملوكة طريقة مقدم أو ملورد ينبغي  ()

 فعـالً  متاحـة  سـتكون  الطريقـة  بـأن  العينـات  وأخـذ  التحليـل  بأساليب املعنية الغذائي

 مجيعها. املعنية لألطراف

 على املصادقة العينات وأخذ التحليل بأساليب املعنية الغذائي الدستور جلنة ترفا قد و()

 مالئـم  غـري  حنـو  علـى  حتد الفكرية امللكية قيود كانت إذا خاصة ملكية مملوكة طريقة

 أو صـالحيتها  أو بهـا  املطالبـة  حـق  أو نطاقهـا  أو الطريقة خصائ  حتديد يف البحوث

 التكنولوجيا. على حتسينات تطوير

 وضع يف النظر إعادة ينبغي ،عليها وصودق مناسبة خاصة ملكية مملوكة غري طرق توفرت إذا 

 مراجعتها. جيرض وقد سابقًا خاصة ملكية اململوكة الطريقة
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 :الثالث القسم

 الفرعية األجهزة لعمل توجيهية خطوط

 احلكومية الدوليـة املخصصـة )اعتمـدت     فرق املهامالتوجيهية للجان الدستور و اخلطوط

 (2010 وعدلت عام 2004عام 

 احلكوميـة الدوليـة    املهـام  فـرق التوجيهية لعقـد اجتماعـات جلـان الدسـتور و     اخلطوط

 (2006، وعدلت عام 2004املخصصة )اعتمدت عام 

 احلكوميـة الدوليـة املخصصـة )مبـا      فرق املهـام التوجيهية لرؤساء جلان الدستور و اخلطوط

 (2010 وعام 2009وعدلت عام  2004فيها معايري تعيني رؤساء اللجان( )اعتمدت عام 

 (2005التوجيهية جملموعات العمل الفعلية )اعتمدت عام  اخلطوط 

 (2005التوجيهية جملموعات العمل االليكرتونية )اعتمدت عام  اخلطوط 
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 الدستور للجان املضيفة للحكومات التوجيهية اخلطوط

 املخصصة الدولية احلكومية فرق املهامو

 مقدمة

)د( ما الالئحة 1-11ما النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي واملــادة  7إعماال للمادة  

احلكوميـة الدوليـة املخصصـة إلعـداد      فرق املهامالداخلية، أنشأت اهليئة عددا ما جلان الدستور و

املواصفات وفقا إلجراءات وضع مواصفات الدستور، وجلان للتنسيق ملمارسة أعمـال التنسـيق العامـة    

أقاليم معينة أو جمموعات ما البلـدان. وتسـرى الالئحـة الداخليـة للهيئـة، بعـد إجـراء        لعملها يف 

احلكومية الدوليـة املخصصـة.    فرق املهامالتغيريات الضرورية، على جلان الدستور وجلان التنسيق و

وتسرى أيضا اخلطوط التوجيهية املطبقة على جلان الدستور على النحو الـوارد يف هـذا القسـم علـى     

 احلكومية الدولية املخصصة. فرق املهامن التنسيق وجلا

 الدستور جلان تشكيل

 العضوية

عضوية جلان الدستور مفتوحة لألعضاء يف اهليئة الـيت تبّلـغ املـدير العـام ملنظمـة األغذيـة        

والزراعة أو ملنظمة الصحة العامليـة رغبتهـا يف املشـاركة يف عضـويتها أو لألعضـاء املختـاريا الـذيا        

اهليئة. وتقتصر عضوية جلان التنسـيق اإلقليميـة علـى أعضـاء اهليئـة التـابعني ليقلـيم أو         تسميهم

 جمموعة البلدان املعنية.

 املراقبون

ألض عضو آخر يف اهليئة أو أض عضو أو عضو منتسب يف منظمة األغذية والزراعة أو منظمـة   

مراقـب يف أض جلنـة مـا جلـان     الصحة العاملية، والذض مل ينضم لعضوية اهليئة، أن يشارك بصفة 

الدستور يف حالة إبالغ املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو ملنظمة الصحة العاملية برغبته يف ذلك. 

وجيو  هلذه البلدان املشاركة بصورة كاملة يف مناقشات اللجنة، وتتاو هلا نفس الفـرص الـيت تتـاو    

ذلـك تقـديم املـذكرات( دون أن يكـون هلـا حـق       لألعضاء اآلخريا إلبداء وجهـات نظرهـا )مبـا يف    

التصويت أو تقـديم اقرتاحـات سـواء كانـت تتعلـق باملضـمون أو اإلجـراءات. وينبغـي أيضـا دعـوة           

املنظمات الدولية اليت هلا عالقات رمسية مبنظمة األغذيـة والزراعـة أو منظمـة الصـحة العامليـة إىل      

 تنطوض على أهمية هلا. احلضور بصفة مراقب يف دورات جلان الدستور اليت
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 التنظيم والواجبات

 الرئيس والبلد املضيف

تعني هيئة الدستور الغذائي بلدا عضوا يف اهليئة يكون قد أبدى استعداده لقبول املسؤولية  

املالية ومجيع املسؤوليات األخرى، كمسؤوليته عا تعيني رئيس للجنة. وسوف يشار فيما يلي إىل 

 هذا البلد العضو على أنه "البلد املضيف". 

ويتحمل البلد العضو املعنى مسؤولية تعيني رئيس اللجنة ما بني مواطنيه. وإذا عجز هذا 

الشخ  ألض سبب ما األسباد عا توىل الرئاسة، يعني البلد املضيف شخصا آخر ألداء مهام 

 الرئيس طوال فرتة عجز الرئيس عا ذلك. 

 املقررون

 ا بني املندوبني احلاضريا.جيو  للجنة أن تعني يف أض دورة هلا مقررا أو أكثر م

 األمانة

يتحمل البلد املضيف الذض أسندت إليه جلنة الدستور مسؤولية توفري مجيع خدمات  

االجتماعات مبا يف ذلك األمانة. وينبغي أن يكون لدى األمانة موظفو دعم إدارض بقدر كاف قادرون 

ت تصرفهم معدات كافية ملعاجلة على العمل باللغات املستخدمة يف الدورة املعنية، وأن توضع حت

الكلمات واستنساخ الوثائق. وينبغي توفري الرتمجة الشفهية، اليت يفضل أن تكون فورية، ما واىل 

مجيع اللغات املستخدمة يف الدورة، وينبغي يف حالة املوافقة على تقرير الدورة بأكثر ما لغة واحدة 

ريرض. وتكلف أمانة اللجنة واألمانة املشرتكة ما لغات العمل يف اللجنة، توفري خدمات مرتجم حت

بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بإعداد مشروع التقرير بالتشاور مع املقرريا إن 

 وجدوا.

 الواجبات واالختصاصات

 تشمل واجبات جلنة الدستور ما يلي: 

ات واملنتجات الواقعة وضع قائمة باألولويات على النحو املناسب ما بني املوضوع )أ(

 ضما اختصاصاتها.

دراسة عناصر السالمة واجلودة )أو التوصيات( اليت سيتم تغطيتها سواء يف شكل  )د(

 مواصفات لالستخدام العام أو كمرجع ملنتجات غذائية معينة.
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دراسة أنواع املنتجات املشمولة باملواصفات مثل ما إذا كان يـتعني أن تشـمل املـواد     )ج(

 ا التصنيع لتحويلها إىل أغذيةملزيد م

 إعداد مشروعات مواصفات الدستور الواقعة ضما اختصاصاتها. )د(

تقديم تقرير لكل دورة ما دورات اهليئـة عمـا أحـر  مـا تقـدم يف  عملـها، وعنـد         )هـ(

الضرورة، أية صعوبات نامجة عا اختصاصاتها جنبـا إىل جنـب مـع االقرتاحـات     

 الرامية إىل تعديلها.

تعراض، وإذا لزم األمر، تعديل املواصفات السارية والنصـوص ذات الصـلة علـى    اس )و(

أساس دورض منظم لضمان اتساق املواصـفات والنصـوص ذات الصـلة الواقعـة ضـما      

 اختصاصاتها، مع املعارف العلمية السارية وغري ذلك ما املعلومات ذات الصلة.

 الدورات

 موعد ومكان انعقاد الدورة

العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بإجراء مشـاورات مـع    يقوم املديران  

البلد املضيف قبل حتديد مكان وموعد انعقاد اللجنة املعنيـة. وينبغـي عنـد حتديـد مكـان االنعقـاد       

 مراعاة سهولة الوصول إليه.

 ترتيبات االستضافة املشرتكة

 د دورات الدستور يف البلدان النامية.ينبغي أن ينظر البلد املضيف يف إمكانية عق  

البلد اآلخر خبالف البلد املضيف الذض سيعقد فيه االجتماع، سيشار إليه فيمـا يلـي باسـم      

 "البلد املشارك يف الضيافة"

وعلى البلد املضيف والبلد املشارك يف الضيافة أن يتكفال بأن تتم مجيع الرتتيبـات الال مـة     

ر الغذائي يف البلد املشارك يف الضيافة يف حينه، حبييف ال يتعـارض ذلـك   لعقد اجتماع جلنة الدستو

 مع اإلطار الزمين إلرسال الدعوات الرمسية لالجتماع، كما هو تدد يف هذه اخلطوط التوجيهية.

: ميكا احلصول على املعلومات العملية واملواعيد اخلاصـة برتتيبـات االستضـافة املشـرتكة     مالحظة 

 شبكة اإلنرتنت.ما موقع هيئة الدستور الغذائي على 

 املشارك الرئيس 

 جيو  للبلد املشارك يف الضيافة أن يعني مسؤوال ليكون الرئيس املشارك لالجتماع.  
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 الدعوات وجداول األعمال املؤقتة

يدعو املدير العام ملنظمة األغذيـة والزراعـة واملـدير العـام ملنظمـة الصـحة العامليـة إىل عقـد          

دورات جلان الدستور وجلان التنسيق بالتشاور مع رئيس كل جلنة ما جلان الدستور. ويعد خطاد 

بـني  الدعوة وجدول األعمال املؤقت أمني هيئة الدستور الغذائي برنامج مواصفات األغذيـة املشـرتك   

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، يف منظمة األغذية والزراعة، بروما، بالتشـاور مـع   

رئيس اللجنة إلصدار هذا اخلطـاد مـا جانـب املـدير العـام إىل مجيـع الـدول األعضـاء واألعضـاء          

نسـيق، بلـدان   املنتسبة يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة، أو يف حالـة جلـان الت     

اإلقليم أو جمموعة البلدان املعنية، وجهات االتصـال التابعـة للدسـتور واملنظمـات الدوليـة املهتمـة       

حبسب قوائم املراسالت الرمسية يف املنظمتني. ويتعني على الرؤساء، قبيل وضـع الصـيغة النهائيـة    

أنشئت، واحلصـول، إذا  للمسودات، أن يبلغوا ويستشريوا جهات االتصال القطرية حيثما تكون قد 

لزم األمر، على موافقة ما السلطات القطرية املعنية )و ارة اخلارجية، و ارة الزراعة، و ارة الصحة 

أو حسبما يكون احلال(. وترتجم الدعوة وجدول األعمال املؤقـت وتـو ع بواسـطة املنظمـتني بلغـات      

 عمل اهليئة قبيل أربعة أشهر على األقل ما تاريا االجتماع.

 ينبغي أن تتضما الدعوة ما يلي: 

 اسم جلنة الدستور، )أ(

 موعد الدورة وتاريا بدء الدورة واختتامها، )د(

 مكان الدورة، )ج(

اللغات اليت ستستخدم وترتيبـات الرتمجـة الشـفهية سـواء أكانـت فوريـة أو غـري         )د(

 ذلك،

 معلومات عا اإلقامة يف الفنادق إذا كان ذلك مالئما، )هـ(

أمساء كبري املندوبني وأعضـاء الوفـد اآلخـريا ومعلومـات عمـا إذا كـان كـبري        طلب  )و(

 املندوبني سيحضر كممثل أو بصفة مراقب.

ويطلب عادة إرسال الرد على الدعوات إىل رئيس اللجنـة يف أقـرد فرصـة ممكنـة، وذلـك       

ئـة الدسـتور   يوما على األقل ما عقد الدورة. وينبغـي إرسـال نسخـــــة أيضـا إىل أمـني هي      30قبل 

الغذائي، برنامج مواصفات األغذية املشرتك بني منظمـة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف 

مقر منظمة األغذية والزراعة، رومـا. ومـا األهميـة القصـوى إرسـال رد علـى الـدعوات، يف املوعـد         
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ة. وينبغي أن حيـدد يف  املطلود، ما جانب مجيع احلكومات واملنظمات الدولية اليت تعتزم املشارك

 الرد عدد نسا الوثائق واللغة املطلوبة بها.

 وينبغي أن حيدد جدول األعمال املؤقت موعد ومكان االجتماع وأن يتضما البنود التالية: 

 املوافقة على جدول األعمال، )أ(

 انتخاد املقرريا إذا رؤى أن ذلك ضرورض، )د(

تناقش، مبــا يف ذلـك، وحسـب مقتضــى   البنـود ذات الصـلة باملوضــوعات الـيت سـ     )ج(

احلال، اخلطوة ما إجراءات اهليئة اخلاصة بوضع املواصفات اليت سـيعا  البنـد   

 على أساسها يف الدورة. كما ينبغي اإلشارة إىل أوراق اللجنة ذات الصلة بالبند.

 أية مسائل أخرى )د(

 دراسة موعد ومكان انعقاد الدورة التالية )هـ(

 مشروع التقرير. املوافقة على )و(

ينبغي ترتيب عمل اللجنة طول فرتة االجتماع بالشكل الـذض يتـيح الوقـت الكـايف يف آخـر       

 الدورة للموافقة على تقرير عا معامالت اللجنة.

 تنظيم العمل

جيو  أن تسند جلنة الدستور أو جلنة التنسيق مهام معينة للبلدان أو جمموعات البلدان أو  

مثلة يف اجتماعات اللجنة. وقد تطلب مـا البلـدان األعضـاء واملنظمـات الدوليـة      املنظمات الدولية امل

 وجهات نظرها بشأن بعا النقاط احملددة.

وتفا جمموعات العمل املخصصة اليت تنشأ ألداء مهام تددة حال االنتهاء ما أداء هـذه   

 املهام حسب ما تقرره اللجنة.

فرعية دائمة سواء أكانت مفتوحة جلميع أعضـاء  وال تنشئ جلنة الدستور أو التنسيق جلانا  

 اهليئة أو ال دون موافقة تددة ما اهليئة.

 إعداد الوثائق وتوزيعها

ينبغي لرئيس جلنة الدستور املعنية أن يرسل وثائق الـدورة قبـل شـهريا علـى األقـل مـا        

 افتتاو الدورة إىل:

 مجيع جهات االتصال التابعة للدستور، (1)
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 ي البلدان األعضاء والبلدان املراقبة واملنظمات الدولية،كبري مندوب (2)

املشاركـني اآلخـريا على أساس الردود املتلقاة. وترسل عشرون نسـخة مـا مجيـع     (3)

الوثائق بكل لغة ما اللغات املستخدمة يف اللجنة إىل أمني هيئة الدسـتور الغـذائي،   

والزراعـة ومنظمـة الصـحة    برنامج مواصفات األغذية املشرتك بـني منظمـة األغذيـة    

 العاملية مبقر منظمة األغذية والزراعة، روما.

ينبغي صياغة أوراق الـدورة الـيت يعـدها املشـاركون بإحـدى لغـات عمـل اهليئـة، والـيت           

ينبغي، إن أمكا، أن تكون إحدى اللغات املستخدمة يف جلنة الدستور املعنية. وينبغي إرسال هـذه  

نسخة منها إىل أمني هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات األغذية  األوراق إىل رئيس اللجنة مع

املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مبقر منظمة األغذية والزراعة، رومـا يف  

 وقت مناسب إلدراجها يف تو يع وثائق الدورة.

ستور، غري مسـودات الوثـائق   ينبغي للوثائق اليت تعمم يف دورة ما دورات إحدى جلان الد 

اليت تعد يف الدورة وتصدر يف نهاية األمر يف شـكل نهـائي، أن تـو ع بـنفس طريقـة تو يـع األوراق       

 األخرى اليت تعد للجنة.

علـى أولئـك املعنـيني،     16تتحمل جهات االتصال للدستور مسـؤولية ضـمان تعمـيم األوراق    

 داخل البلد الذض تتبعه، وضمان اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية يف التاريا احملدد.

ينبغي وضع أرقام مرجعية متتالية يف تسلسل مناسب علـى مجيـع وثـائق جلـان الدسـتور.       

ة الـيت  ويتعني أن يظهر الرقم املرجعي على أعلى الركا األميا مـا الصـفحة األوىل مـع بيـان باللغـ     

أعدت بها الوثيقة، وتاريا إعدادها. وينبغي وضع بيان واضح عـا املصـدر )منشـأ الوثيقـة أو البلـد      

املؤلف( حتت العنوان مباشرة. وينبغي تقسيم الن  إىل فقرات مرقمة. ويرد يف نهاية هـذه اخلطـوط   

ا وتلـك اخلاصـة   التوجيهية سالسل مرجعية لوثائق الدستور أقرتها هيئة الدسـتور الغـذائي لـدوراته   

 بأجهزتها الفرعية.

يبلغ أعضاء جلان الدستور رئيس اللجنة املعنية، ما خالل جهة االتصال للدسـتور، بعـدد    

 النسا اليت حيتاجونها عادة ما الوثائق.

جيـو  تو يـع أوراق العمـل اخلاصــة بلجـان الدسـتور جمانـا علــى مجيـع أولئـــك الــذيا          

عداد ألعمال اللجنة. غري أنه ال ينبغي نشرها. بيد أنه ال يوجـد  يساعــــدون أحد الوفود على االست

 اعرتاض على نشر تقارير اجتماعات اللجان أو مشروعات املواصفات اليت انتهى إعدادها.

                                                 
 انظر القسم اخلامس فيما يتعلق باالطالع على  وثائق الدستور.  16
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 الغذائي الدستور جلان اجتماعات إلدارة توجيهية خطوط

 املخصصة الدولية احلكومية فرق املهامو

 مقدمة

)د( 1-ما النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي واملـادة احلاديـة عشـرة    7إعماال للمادة  

احلكوميـة الدوليـة    فـرق املهـام  ما الالئحة الداخلية، أنشـأت اهليئـة عـددا مـا جلـان الدسـتور و      

املخصصة إلعداد املواصفات وفقا إلجراءات وضع معـايري الدسـتور وجلـان للتنسـيق ملمارسـة أعمـال       

ها يف أقاليم معينة أو جمموعات ما البلدان. وتسرض الالئحة الداخليـة للهيئـة،   التنسيق العامة لعمل

احلكوميـة الدوليـة    فرق املهامبعد إجراء التغيريات الضرورية، على جلان الدستور وجلان التنسيق و

املخصصة. وتسرض أيضا اخلطوط التوجيهية املطبقة على إدارة اجتماعـات جلـان الدسـتور الغـذائي     

احلكوميـة   فـرق املهـام  د وصفه يف هذا القسم، على اجتماعات جلان التنسيق واجتماعات حسبما ير

 الدولية املخصصة.

 إدارة االجتماعات

تعقد اجتماعات جلان الدستور الغذائي وجلان التنسيق عالنية مـا مل تقـرر اللجنـة املعنيـة      

ئي وجلان التنسيق ما سـيفتتح  خالف ذلك. وتقرر البلدان األعضاء املسؤولة عا جلان الدستور الغذا

 االجتماع نيابة عنها.

 وينبغي إدارة االجتماعات وفقا لالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي. 

ويقتصر حق الكالم علـى كـبري منـدوبي الـدول األعضـاء، أو البلـدان املراقبـة أو املنظمـات          

 الدولية، ما مل يرخصوا ألعضاء آخريا يف وفودهم القيام بذلك.

يقدم ممثل املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادض إىل رئيس اللجنة، قبـل بدايـة كـل دورة،     

بيانا مكتوبا يوضح تو يع االختصاصات فيما بني املنظمة املعنية وأعضائها فيما يتعلق بكل بنـد، أو  

دم مـا  أجزاء منه، حسبما يكون مالئما، ما جدول األعمال املؤقت، عمال بإعالن االختصاصات املق

هذه املنظمة مبوجب املادة الثانية ما الالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي. ويف جماالت تقاسـم  

االختصاصات )"املختلطة"( بني هذه املنظمة وأعضائها يوضح هذا البيان ما هو الطرف الـذض حيـق   

 له التصويت.

اضـها علـى قـرار للجنـة أن     للوفود والوفود ما البلدان املراقبة اليت ترغب يف تسـجيل اعرت  

تفعل ذلك، سواء كان القرار قد اختذ بناء على التصويت أم ال، وذلك ما خالل طلـب إدراج بيـان   

مبوقفها يف تقريـر اللجنـة. وال ينبغـي هلـذا البيـان أن يسـتخدم جمـرد عبـارات مثـل: "إن الوفـد           
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ين للجنة وأن يـبني مـا إذا   سيتحفظ على موقفه"، بل ينبغي توضيح مدى معارضة الوفد بالقرار املع

 كانت تعرتض على القرار أم أنها ترغب يف إتاحة فرصة أخرى لدراسة املسألة.

 التقارير

 ينبغي مراعاة النقاط التالية لدى إعداد التقارير: 

ينبغي حتديد القرارات بوضوو. وينبغي تسجيل اإلجراءات اليت تتخذ فيما يتعلـق   )أ(

ة تسجيال كامال، وينبغـي أن تقـرتن مجيـع القـرارات     ببيانات التأثريات االقتصادي

اخلاصة مبشروعات املواصفات بإشارة إىل اخلطـوة يف اإلجـراء الـذض وصـلت إليهـا      

 املواصفات؛

إذا تعني اختاذ إجراء قبيل االجتماع التالي للجنة، ينبغي توضيح طبيعـة اإلجـراء    )د(

 يه هذا اإلجراء؛واجلهة اليت ستتخذه، والوقت الذض يتعني أن يستكمل ف

 ينبغي اإلشارة بوضوو عندما يتعني عرض مسائل على جلان الدستور؛ )ج(

إذا كان التقرير مطوال، ينبغي إدراج موجز للنقاط املتفـق عليهـا واإلجـراءات الـيت      )د(

ستتخذ يف نهاية التقرير، وينبغي على أض حال إدراج قسم يف نهاية التقريـر يـبني   

 بوضوو يف شكل موجز:

 ملواصفات اليت مشلها البحيف يف الدورة واخلطوات اليت وصلت إليها؛ا -

املواصفات عند أض خطوة مـا اإلجـراء والـيت أرجئـت دراسـتها أو تركـت        -

 معلقة واخلطوات اليت وصلت إليها؛

املواصفات اجلديدة املقرتو دراستها، والوقت املرجح لدراستها عند اخلطـوة   -

 ؛ومسؤولية وضع املشروع األول 2

 ينبغي إرفاق املالحق التالية بالتقرير: 

 قائمة املشاركني مع العناويا الربيدية الكاملة )أ(

 مشروعات املواصفات مع إشارة إىل اخلطوة يف اإلجراء اليت وصلتها. )د(

يتعني على األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن تضـما   

التقرير، بالصيغة اليت اعتمد بها بلغات اللجنة، إىل مجيـع األعضـاء واملـراقبني يف    إرسال نسا ما 

 اللجنة يف أسرع وقت ممكا على أاّل يتجاو  ذلك بأض حال شهر واحد بعد انتهاء الدورة.



 خطوط توجيهية لعمل األجهزة الفرعية :القسم الثاليف

104 

والبد ما إرفاق الرسائل الدورية بالتقرير، حسب املقتضى، حبييف تطلب تقـديم تعليقـات    

)املعجلـة(،   5أو اخلطوة  8أو  5أو مشروع املواصفات أو النصوص عند اخلطوة على املشروع املقرتو 

مع اإلشارة إىل املوعد النهائي لتلقي التعليقات أو التعديالت املقرتحـة كتابـة، مبـا يفسـح اجملـال      

 للهيئة لتنظر يف مثل هذه التعليقات.

 وضع مواصفات الدستور

 واصــفات ومــا يتصــل بهــا مــا نصــوص ينبغــي للجنــة الدســتور الغــذائي لــدى وضــع امل  

 أن تراعى اآلتي:

 اإلرشادات الواردة يف املبادئ العامة للدستور الغذائي؛ )أ(

أن تتضما مجيع املواصفات ومـا يتصـل بهـا مـا نصـوص، مقدمـة حتتـوى علـى          )د(

 ومات التالية:لاملع

 وصف للمواصفات أو ما يتصل بها ما نصوص؛ -

مـا يتصـل بهـا مـا نصـوص والغـرض أو       وصف موجز لنطاق املواصـفات أو   -

 األغراض منها؛

إشارات ما بينها اخلطوة اليت وصلت إليها املواصفات أو ما يتصل بها مـا   -

نصوص يف إجراءات اهليئة بشأن وضع املواصفات فضال عـا التـاريا الـذض    

 ووفق فيه على املشروع؛

نصـوص والـيت   املسائل الواردة يف مشروع املواصفات أو مـا يتصـل بهـا مـا      -

 تتطلب موافقة أو إجراء ما جلان الدستور األخرى.

أن تعطي اللجنة األفضلية بالنسبة للمواصفات أو ما يتصل بها ما نصـوص خاصـة    )ج(

مبنتج يتضما عددا ما الفئات الفرعية، لوضع مواصفات عامة أو ما يتصل بها مـا  

   نصوص مع أحكام نوعية، حسب مقتضى احلال، للفئات الفرعية.
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 فرق املهامو الدستور جلان لرؤساء توجيهية خطوط

 املخصصة الدولية احلكومية

 مقدمة

)د( 1-ما النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي واملـادة احلاديـة عشـرة    7إعماال للمادة  

احلكوميـة الدوليـة    فـرق املهـام  ما الالئحة الداخلية، أنشـأت اهليئـة عـددا مـا جلـان الدسـتور و      

املخصصة إلعداد املواصفات وفقا إلجراءات وضع معـايري الدسـتور وجلـان للتنسـيق ملمارسـة أعمـال       

التنسيق العامة لعملها يف أقاليم معينة أو جمموعات ما البلدان. وتسرض الالئحة الداخليـة للهيئـة،   

احلكوميـة الدوليـة    فرق املهامو بعد إجراء التغيريات الضرورية، على جلان الدستور وجلان التنسيق

املخصصة. وتسرض أيضا اخلطوط التوجيهية املطبقة على رؤساء جلان الدستور على النحو الـوارد يف  

 احلكومية الدولية املخصصة. فرق املهامهذا القسم، على رؤساء جلان التنسيق و

 التعيني

أيدت استعدادها لقبول املسؤولية تعني هيئة الدستور الغذائي بلدا عضوا يف اهليئة تكون قد  

املالية ومجيع املسؤوليات األخرى، لتتـوىل مسـؤولية تعـيني رئـيس للجنـة. ويتحمـل البلـد العضـو         

مسؤولية تعيني رئيس اللجنة ما بني مواطنيه. وإذا عجز هذا الشخ  ألض سبب ما األسباد عـا  

 طوال فرتة عجز الرئيس عا ذلك. تولي الرئاسة، يعني البلد العضو شخصا آخر ألداء مهام الرئيس

 معايري تعيني الرؤساء

ما النظام األساسي، جيـو  للهيئـة إنشـاء مـا تـراه ضـروريا مـا األجهـزة          7إعماال للمادة  

 الفرعية إلجنا  مهامها.

، مسؤولة عا تعيني رؤسـاء  10-البلدان األعضاء اليت عينت، مبوجب املادة احلادية عشرة 

(، 2)د()1-)د( واملـادة احلاديـة عشـرة   1-ة مبوجب املادة احلاديـة عشـرة  األجهزة الفرعية املنشأ

 حتتفظ حبق تعيني رئيسا ما اختيارها.

 وميكا مراعاة املعايري التالية عند اختيار الشخ  املعني: 

 أن يكون ما مواطين البلد املسؤول عا تعيني رئيس اللجنة؛ 

  وأن يكـون قـادرا علـى فهـم     أن يكون له إملام عام مبجاالت اجلها  الفرعي املعـين 

 القضايا الفنية وحتليلها؛

 أن يكون، بقدر املستطاع، قادرا على تولي املنصب بصورة مستمرة؛ 



 خطوط توجيهية لعمل األجهزة الفرعية :القسم الثاليف

106 

          أن يكون علـى درايـة مبنظومـة الدسـتور ولوائحـه وأن يتمتـع بـاخلربة بالعمـل يف

 املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة؛

   الواضـح، شـفاهة وكتابـة، بواحـدة مـا لغـات عمـل         أن يكون قادرا علـى التعـبري

 اهليئة؛

  أن يثبت  رسه برئاسة االجتماعات مبوضوعية وحيادية، وعلى تيسري التوصل إىل

 اتفاق عام يف اآلراء؛

 أن ميارس احلصافة والكياسة يف القضايا ذات األهمية اخلاصة ألعضاء اهليئة؛ 

  أن ينشأ عنها تعـارض يف املصـاحل   أال يعمل بنشاطات و/أو قد عمل بنشاطات ميكا

 بشأن أض بند يف جدول أعمال اللجنة.

 إدارة االجتماعات

يدعو الرئيس أعضاء اللجنة إبـداء مالحظـاتهم علـى جـدول األعمـال املؤقـت ويطلـب مـا          

 اللجنة، على ضوء هذه املالحظات، املوافقة على جدول األعمال املؤقت أو جدول األعمال املعدل.

اعات وفقا ألحكام الالئحة الداخلية هليئة الدسـتور الغـذائي. ويوجـه االنتبـاه     تدار االجتم 

الـيت تـن  علـى أن "تسـرى أحكـام املـادة الثانيـة عشـرة مـا           7-بصورة خاصة إىل املادة الثامنة 

الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة، بعد إجراء التغيريات الضرورية، على مجيع املسائل الـيت  

 على حنو تدد مبقتضى املادة الثامنة ما الالئحة احلالية". مل تعا 

وتتضما املادة الثانية عشرة ما الالئحـة العامـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة، والـيت سـيزود         

مجيع رؤساء اللجان  وجلان التنسيق بنسخة منها، التعليمات الكاملة بشأن اإلجراءات الـيت تتبـع   

ونقاط النظام، ورفع اجللسات ووقفها، وإرجاء املناقشـات وإغالقهـا   يف معاجلة عمليات التصويت، 

فيما يتعلق ببند معني، وإعادة دراسة موضوع قد صدر قرار بشأنه بالفعل، والرتتيـب الـذض ينبغـي    

 إتباعه يف حالة التعديالت.

ة يتعني على رؤساء جلان الدستور التأكد ما إ ام املناقشة الكاملة جلميع املسـائل، وخاصـ   

البيانات ذات الصلة باالنعكاسات االقتصادية احملتملة الناشئة عـا املواصـفات قيـد الدراسـة عنـد      

 .7و 4اخلطوتني 

ويتعني أيضا على رؤساء اللجان التكفل بدراسـة اللجنـة للتعليقـات املكتوبـة، واملقدمـة يف       

يـع املسـائل قـد    التوقيت املطلود، ما جانب أعضاء ومـراقبني غـري حاضـريا يف الـدورة؛ وأن مج    
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عرضت بوضوو على اللجنة. وميكا إ ام ذلك على أكمل وجه عادة بعرض ما يبدو أنه وجهة نظـر  

 مقبولة بصورة عامة ثم سؤال املندوبني عما إذا كان لديهم أض اعرتاض على املوافقة عليها.

يـة للتكامـل   كما يتعني على رؤساء اللجان استخدام البيان املقدم ما ممثلي املنظمات اإلقليم 

االقتصــادض بشــأن مســائل تو يــع االختصاصــات مــا بــني املنظمــات واألعضــاء فيهــا، عنــد إدارة  

 االجتماعات مبا يف ذلك تقييم األوضاع فيما يتعلق بالطرف الذض حيق له التصويت.

 17االتفاق العام يف اآلراء

وأال يطلبـوا مـا    يتعني على رؤساء اللجـان السـعي دائمـا للتوصـل إىل اتفـاق عـام يف اآلراء       

 اللجنة املضي قدما يف التصويت يف حالة إمكانية التوصل إىل املوافقة على قرار اللجنة باتفاق عام.

بـإجراء مناقشـات كاملـة    إجراءات وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصـلة  وتسمح  

إىل حل توفيقي  وتبادل اآلراء بشأن القضية قيد البحيف، حرصا على ضمان شفافية العملية والتوصل

 ييسر ما التوصل إىل اتفاق عام يف اآلراء.

 يتحمل رؤساء اللجان معظم مسؤولية تيسري حتقيق االتفاق العام يف اآلراء. 

 يتعني على رئيس اللجنة، عنـد السـعي إلجيـاد السـبل للمضـي قـدما بعمـل اللجنـة، أن         

 يراعي ما يلي:

 ت املطلود؛ضرورة التقدم يف وضع املواصفات يف التوقي )أ(

ضــرورة التوصــل إىل اتفــاق عــام يف اآلراء بــني األعضــاء بشــأن تتــوى املواصــفات  )د(

 ها؛تاملقرتحة ومسوغا

 أهميــة التوصــل إىل اتفــاق عــام يف اآلراء يف مجيــع مراحــل وضــع املواصــفات وأنــه  )ج(

ال ينبغي، كمسألة مبدأ، عرض مشروعات املواصفات على اللجنـة للموافقـة عليهـا    

 بعد التوصل إىل اتفاق عام يف اآلراء على املستوى الفين.إال 

وعندما يكون هناك اعرتاض على مسـألة قيـد املناقشـة، ينبغـي أن يتكفـل الـرئيس بأخـذ        

وجهات نظر األعضاء املعنيني يف االعتبار، بأن يسعى إىل التوفيق بني اآلراء املتعارضة قبل أن يقـرر  

 .ءأنه مت التوصل إىل توافق يف اآلرا

                                                 
 )أنظر املرفق: القرارات العامة هليئة الدستور الغذائي(. التدابري الرامية إىل تيسري التوصل إىل اتفاق عام يف اآلراء"اإلشارة إىل "  17
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يتعني أيضا على رئيس اللجنة أن ينظر يف تطبيق التـدابري التاليـة، سـعيا إىل تيسـري قيـام       

 اتفاق عام يف اآلراء يف وضع املواصفات على مستوى اللجنة:

أن يستند األساس العلمي بصورة راسخة إىل البيانـات املعاصـرة مبـا يف     (1: )ضمان )أ(

علومات عا املتحصل والتعرض الـوارد مـا   ذلك، حيثما أمكا، البيانات العلمية وامل

يف حالة عدم توافر البيانات ما البلدان النامية، تقـديم طلـب    (2)البلدان النامية؛ 

إجـراء مزيـد مـا الدراسـات، حسـب       (3)صريح جبمع هذه البيانات وإتاحتهـا؛  

 الضرورة، بغية توضيح القضايا موضع اخلالف؛

 اجتماعات اللجنة املعنية؛ ضمان املناقشة الوافية للمسائل يف )د(

تنظيم اجتماعات غري رمسية، عند نشوء اختالفات، بني األطراف املعنيـة شـريطة    )ج(

أن حتدد اللجنة املعنية بوضـوو أهـداف هـذه االجتماعـات وأن املشـاركة مفتوحـة       

 جلميع الوفود املهتمة واملراقبني حرصا على الشفافية؛

إعادة حتديد نطاق موضـوع البحـيف بشـأن وضـع     الطلب ما اهليئة، حيثما أمكا،  )د(

 مواصفات، سعيا إىل استبعاد القضايا اليت يتعذر التوصل إىل اتفاق عام بشأنها؛

ضمان عدم التقدم باملسائل مـا خطـوة إىل أخـرى مـا مل تؤخـذ يف االعتبـار مجيـع         )هـ(

 ؛18الشواغل ذات الصلة وإجياد احلل التوفيقي املناسب

 إشراك ومشاركة البلدان النامية.تيسري  يادة  )و(

عندما حتدث أ مة يف وضع املواصفات، على الرئيس أن ينظر يف قيامة بدور امليسـر، أو أن   

يعني ميسرًا باالتفاق مع جلنة الدستور ذات الصلة ليعمـل مـع األعضـاء أثنـاء الـدورة أو فيمـا بـني        

أن يرفع تقريرا شفويا إىل اجللسة العامـة   الدورات ما أجل الوصول إىل توافق يف اآلراء. وعلى امليسر

 عما قام به ونتيجة عميلة التيسري.

 أن حتدد اختصاصات امليسر بوضوو. املعنيةعلى اللجنة  -

ينبغي أن يكون امليسر صاحب خربة مبسائل الدسـتور الغـذائي، ولكـا ينبغـي أن      -

 يكون تايدا يف املسألة اليت ستسند إليه.

 .ألطراف املشرتكة يف العملية على اختيار امليسرع امجي توافقينبغي أن  -

                                                 
وال يستبعد هذا استخدام األقواس املعقوفة ألجزاء ما الن  يف املراحل األوىل ما وضـع املواصـفات، حينمـا يتحقـق االتفـاق        18

 العام بشأن القسم األعظم ما الن .
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 الفعلية العمل جملموعات التوجيهية اخلطوط

 مقدمة

جيدر أن تكون جمموعات العمـل خمصصـة ومفتوحـة لألعضـاء كافـة وأن تراعـي مشـاكل         

مشاركة البلدان النامية وأن يتم إنشاؤها فقط حيثما يتم التوافق يف اللجنة على ذلك وجـرى البحـيف   

 يف اسرتاتيجيات أخرى.

مـع   ،ويطبق النظام الداخلي واخلطوط التوجيهية اليت تنظم عمل جلنـة الدسـتور الغـذائي    

إدخال التغيريات الضرورية، على جمموعات العمل اليت تنشئها هذه اللجنة ما مل يـذكر غـري ذلـك    

 .19يف هذه اخلطوط التوجيهية

وعات العمل الفعليـة )ويشـار إليهـا فيمـا     وتطبق أيضا اخلطوط التوجيهية املطبقة على جمم 

يلي باسم "جمموعات العمل"( اليت وضعتها جلان الدستور الغذائي كما مت وصفها يف هـذه اخلطـوط   

احلكوميـة   فـرق املهـام  التوجيهية على جمموعات العمل الـيت أنشـأتها جلـان التنسـيق اإلقليميـة و     

 التابعة للدستور الغذائي. الدولية املخصصة

 جمموعات العملتشكيل 

 العضوية

تبّلغ عضوية جمموعة عمل معني إىل رئيس جلنة الدستور الغذائي وألمانة جلنـة يف الدولـة    

 املضيفة.

عند إنشاء جمموعة العمل، جيـدر أن تضـما جلنـة الدسـتور الغـذائي، قـدر اإلمكـان، أن         

 تكون العضوية ممثلة لعضوية اهليئة.

 املراقبون

املراقبـون رئـيس جلنـة الدسـتور الغـذائي وأمانـة جلنـة يف الدولـة املضـيفة          جيدر أن ُيبلِّغ  

برغبتهم يف املشاركة يف جمموعة عمل. وميكـا أن يشـارك املراقبـون يف كـل دورات جمموعـة عمـل       

 ونشاطاتها ما مل حيدد أعضاء اللجنة غري ذلك.

                                                 
فة للجان الدستور وفـرق املهـام احلكوميـة الدوليـة املخصصـة"،      اخلطوط التوجيهية املوجهة للحكومات املضيتتصل أحكام "  19

و"اخلطوط التوجيهية بشأن عقد اجتماعات جلان الدستور الغذائي وفرق املهام احلكومية الدولية املخصصة" و"اخلطوط التوجيهية 

 وجه خاص.وفرق املهام احلكومية الدولية املخصصة" بهذا املوضوع ب إىل رؤساء جلان الدستور الغذائي و
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 التنظيم والواجبات

ات العمل ما قبل أمانة احلكومـة املضـيفة   تقرر جلنة الدستور الغذائي أن تتم إدارة جمموع 

أو عضو آخر يف اهليئة تطوع لتحمل هذه املسؤولية ووافقت عليه اللجنة )ويشار إليه فيما يلي باسـم  

 "املضيف"(.

 الرئيس

إن املضيف مسؤول عا تعيني رئيس جمموعة العمل. وعند اختيـار الـرئيس املعـني، ينظـر      

 يف الدستور الغذائي، حييف يقتضي األمر ذلك. 20رؤساءمعايري اختيار الاملضيف يف تطبيق 

 األمانة

إن املضيف مسؤول عا تقديم خدمات املؤ ر كافـة جملموعـة العمـل، مبـا فيهـا خـدمات        

 األمانة وجيدر أن يليب املتطلبات اليت وافقت عليها اللجنة عند إنشاء جمموعة العمل.

 الواجبات واالختصاصات

وعة العمـل خـالل اجللسـة العامـة وجيـدر أن تقتصـر علـى        تضع اللجنة اختصاصات جمم 

 املهمة املباشرة املطروحة وال يتم تعديلها الحقا يف األحوال الطبيعية.

وتــن  االختصاصــات بوضــوو علــى اهلــدف )األهــداف( الــيت جيــدر أن حيققهــا إنشــاء  

مجـة الفوريـة   جمموعة عمل واللغة )اللغات( اليت جيدر اسـتعماهلا. وجيـدر أن تقـدم خـدمات الرت    

 والرتمجة يف لغات اللجنة كافة ما مل تقرر اللجنة غري ذلك.

وتن  االختصاصات بوضوو على اإلطار الـزمين الـذض ُيتوقـع إكمـال العمـل فيـه. وتقـدم         

 اقرتاحات/توصيات جمموعة العمل للجنة لبحثها.

 ولا تكون هذه االقرتاحات والتوصيات ملزمة للجنة. 

عد إكمال العمل احملدد أو عند انقضاء الفـرتة الزمنيـة املعينـة للعمـل أو يف     وتنحل جمموعة العمل ب

 أض وقت  إذا قررت ذلك جلنة الدستور الغذائي اليت أنشأتها ذلك.

ال يتم اختاذ أض قرار أو تصـويت، سـواء بشـأن نقطـة موضـوعية أو إجرائيـة، نيابـة عـا          

    اللجنة يف جمموعات العمل.

                                                 
 .اخلطوط التوجيهية إىل رؤساء جلان الدستور الغذائي وفرق املهام احلكومية الدولية املخصصةيشار إىل   20
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 الدورات

 املوعد

دورة جملموعة عمل يف أض وقـت، بـني دورتـني أو بـالتزاما مـع دورة اللجنـة الـيت        تعقد  

 أنشأتها.

وجيدر أن يقرر موعد دورة جمموعــة العمــل عندمــا تعقد بيــا دورتيــا للجنــــة علـى    

حنو يسمــح جملموعــــة العمل برفـع تقرير للجنـــة بوقت كاف قبل االجتماع التـالي بهـدف أن   

ـع البلدان أو األطراف املهتمة األخرى اليت مل تكـا أعضـاء يف جمموعـة العمـل بـأن تبـدض       تستطيـ

 تعليقاتها على االقرتاحات اليت ميكا أن ترفعها جمموعة العمل إىل اللجنة.

وجيدر أن يقرر موعد جمموعة العمل عنـدما تعقـد خـالل دورة للجنـة، علـى حنـو يسـمح         

 .مبشاركة الوفود احلاضرة يف الدورة

 إبالغ جمموعة العمل وجدول األعمال املؤقت

 يدعو الرئيس الذض تعينه اجلهة املضيفة إىل عقد دورات جمموعة العمل. 

وإذا تقرر موعد جمموعـة العمـل بـني دورتـني للجنـة، يعـد املضـيف تبليغـا عـا اجتمـاع            

واملـراقبني  جمموعة العمل وجدول األعمال املؤقت ويرتمجـه ويو عـه. ويـو ع علـى مجيـع األعضـاء       

الذيا أعربوا عا رغبتهم يف حضور االجتمـاع. وجيـدر أن تـو ع هـذه الوثـائق بوقـت كـاف، بقـدر         

 اإلمكان، قبل االجتماع.

 تنظيم العمل

 تعمم أمانة املضيف التعليقات املكتوبة على املعنيني كافة. 

 إعداد وتوزيع الوثائق

 األقل ما افتتاو الدورة.جيدر أن تو ع أمانة املضيف األوراق قبل شهريا على  

 وجيدر إرسال أوراق الدورة اليت حيضرها املشاركون إىل أمانة املضيف يف املوعد املطلود. 
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 االستنتاجات

جيدر أن ترسل أمانة اجلهة املضيفة يف أقرد وقت ممكا بعد انتهاء دورة جمموعة العمـل   

وثيقـة عمـل وقائمـة املشـرتكني إىل     نسخة عا االستنتاجات النهائية على شـكل وثيقـة مناقشـة أو    

 األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وأمانة جلنة الدولة املضيفة.

وتو ع األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة اسـتنتاجات       

قبني يف الوقـت املطلـود إلتاحـة الدراسـة     جمموعة عمل إىل جهات اتصال الدسـتور الغـذائي واملـرا   

 الوافية لتوصيات جمموعة العمل.

وجيدر أن تضما األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة أن     

 تكون هذه االستنتاجات مدرجة يف تو يع أوراق الدورة املقبلة للجنة الدستور الغذائي.

ا ما خالل رئيسها عا تقدم عملها يف الدورة املقبلة للجنة اليت وترفع جمموعة العمل تقرير 

 أنشأت جمموعة العمل.
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 اإللكرتونية العمل جملموعات التوجيهية اخلطوط

 مقدمة

إن إجياد توافق عام يف اآلراء على مستوى العامل ما أجـل قبـول أكـرب ملواصـفات الدسـتور       

 الغذائي واملشاركة الفعالة للبلدان النامية.الغذائي يتطلب مشاركة مجيع أعضاء الدستور 

وهناك حاجة إىل جهود خاصـة لتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة يف جلـان هيئـة الدسـتور          

الغذائي، ما خالل  يادة استخدام االتصاالت املكتوبة، وخاصة ما خالل املشـاركة عـا بعـد عـرب     

 ، يف العمل املنجز بني دورات اللجان.الربيد اإللكرتوني، واإلنرتنت وتكنولوجيات حديثة أخرى

ينبغي للجان الدستور الغـذائي، عنـدما تقـرر االضـطالع بعمـل بـني الـدورات، أن تعطـي          

 األولوية العليا إىل النظر يف إنشاء مجاعات عمل إلكرتونية.

ستطبق اللوائح الداخلية واخلطوط التوجيهية اليت تنظم عمل جلنة، مع إجـراء التغـيريات    

ية، على مجاعات العمل اإللكرتونية اليت أنشأتها هذه اللجنـة، مـا مل يـن  علـى خـالف      الضرور

 .21ذلك يف اخلطوط التوجيهية

اخلطوط التوجيهية املطبقة على مجاعات العمل اإللكرتونية الـيت أنشـأتها جلـان الدسـتور      

شـأتها جلـان   الغذائي، كما هي مبينة يف هذه اخلطوط التوجيهية، تطبق كـذلك علـى تلـك الـيت أن    

 احلكومية الدولية املخصصة. فرق املهامالتنسيق اإلقليمية و

 تشكيل جمموعات العمل 

 العضوية

يبلغ رئيس جلنة الدستور الغذائي وأمانة البلد املضيف للجنـة بالعضـوية يف مجاعـة عمـل      

 إلكرتونية.

أن تضـما،  ينبغي للجنة ما جلان الدستور الغذائي، عند إنشاء مجاعة عمـل إلكرتونيـة،    

 بقدر اإلمكان، أن العضوية  ثل أعضاء اهليئة.

                                                 
احلكومية الدوليـة املخصصـة"/ و"اخلطـوط     وفرق املهامأحكام "اخلطوط التوجيهية للحكومة املضيفة للجان الدستور الغذائي   21

احلكومية الدولية املخصصة"، و"اخلطوط التوجيهية لرؤساء جلان  وفرق املهامالغذائي  التوجيهية بشأن اجتماعات جلان الدستور

احلكومية الدولية املخصصة" و "اخلطوط التوجيهية بشأن مجاعـات العمـل الفعليـة" تـرتبط بشـكل       وفرق املهامالدستور الغذائي 

 .خاص بهذا املوضوع
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ينبغي للمراقبني إبالغ رئيس اللجنة وأمانة البلد املضيف للجنـة، بـرغبتهم يف املشـاركة يف     

مجاعة عمل. وقد ميكا للمراقبني املشاركة يف مجيع أنشطة مجاعـة عمـل إلكرتونيـة، مـا مل يـن       

 أعضاء اللجنة على خالف ذلك.

 واإلجراءات التنظيم

جيو  للجان الدستور الغذائي أن تقرر أن تتوىل أمانة احلكومة املضيفة إدارة مجاعـة العمـل    

اإللكرتونية، أو أن يقوم بذلك عضو آخر ما اهليئة، متطوعا ملباشرة هـذه املسـؤولية ووافقـت عليـه     

ر الغـذائي إبـالغ   اللجنة )ويشار إليها فيما يلـي باسـم "املضـيف"(. وينبغـي ألعضـاء هيئـة الدسـتو       

املضيف باملشاركني يف مجاعة عمل إلكرتونية ما خالل جهات االتصال التابعة للدستور وما خـالل  

 املنظمات اليت تقوم بدور مراقب.

 اإلدارة

 يكون املضيف مسؤوال عا إدارة مجاعة العمل اإللكرتونية اليت ُعني ما أجلها. 

 خالل الوسائل اإللكرتونية حصرا. وستتم معامالت مجاعة العمل اإللكرتونية ما 

 األمانة

يكون املضيف مسؤوال عا تزويد أمانة مجاعة العمل اإللكرتونية جبميع اخلـدمات الال مـة    

لتشغيلها، مبـا يف ذلـك معـدات تكنولوجيـا املعلومـات املناسـبة، وينبغـي للمضـيف تلبيـة مجيـع           

 املتطلبات اليت اتفقت عليها اللجنة.

 اتالواجبات واالختصاص

أثناء جلستها العامة، وستقتصـر علـى    اإللكرتونيةستحدد اللجنة صالحيات مجاعة العمل  

 املهمة املباشرة املطروحة وال يتم تعديل تلك الصالحيات الحقا يف األحوال الطبيعية.

تبيَّا الصالحيات بوضوو اهلدف )األهداف( اليت ينتظر حتقيقها ما إنشـاء مجاعـة عمـل     

غة )اللغات( اليت ستسـتخدم. وينبغـي تـوفري خـدمات الرتمجـة الفوريـة والرتمجـة        والل كرتونيةلاإل

 جبميع اللغات اليت تستخدمها اللجنة، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.

 تبيَّا الصالحيات بوضوو اإلطار الزمين املنتظر الستكمال العمل. 

ند انتهاء الوقت املخصـ   بعد استكمال العمل احملدد أو ع اإللكرتونيةُتَحّل مجاعة العمل  

 احملدد للعمل أو أية نقطة  منية أخرى، إذا قررت ذلك جلنة الدستور اليت أنشأتها.
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لا يتم اختاذ أض قرار أو إجراء تصويت يف مجاعات العمل اإللكرتونية نيابة عـا اللجنـة،    

 سواء بشأن املضمون أو اإلجراءات.

 لوبرنامج العم اإللكرتونيةإبالغ مجاعة العمل 

وبرنـامج العمـل، وتـتم ترمجتهـا      اإللكرتونيـة ستعد مذكرة توضح بداية عمل مجاعة العمل  

 ويو عها املضيف على مجيع األعضاء واملراقبني الذيا أعربوا عا استعدادهم باإلسهام.

 تنظيم العمل

ينبغي أن يتضما تو يع املشروعات ونداءات التعليق طلبا بأمساء ووظائف وعنـاويا الربيـد    

 .اإللكرتونيةجلميع األشخاص الذيا لديهم استعداد باإلسهام يف عمل مجاعة العمل  اإللكرتونية

. وسـيقوم املضـيف   اإللكرتونيـة ينبغي تقديم التعليقات ما املشاركني حصريًا عـرب الوسـائل    

 بتو يع هذه املقرتحات على مجيع املعنيني.

 ركت بها مجيع اجلهات األخرى.ينبغي أن يكون أض مشارك على علم باملواد اليت شا 

وسيقوم املضيف بتقديم أحدث املعلومات عا التقـدم احملـر  يف عملـه يف كـل دورة للجنـة       

الدستور الغذائي اليت أنشأتها، موضحا عدد البلدان اليت أرسـلت إسـهامات عـرب الربيـد. وينبغـي      

 إتاحة جتميع هذه اإلسهامات.

 إعداد املواد وتوزيعها

 املواد إىل أمانة اجلهة املضيفة، يف وقت مناسب. ينبغي أن ترسل 

يكون املضيف مسؤوال عا تو يع مجيع املواد املقرتحة ما مشارك أثناء عمل مجاعة العمـل   

 .اإللكرتونيةعلى مجيع املشاركني اآلخريا يف مجاعة العمل  اإللكرتونية

لفـات، شـكلها، قنـاة    وينبغي إيالء عناية خاصة للمعوقات ذات الطبيعة التقنية )حجـم امل  

نطاق واسع تدود،...( وينبغي إيالء عناية خاصة لضمان تو يع مجيع املواد املتوافرة علـى أوسـع   

 نطاق.
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 االستنتاجات

ينبغي ألمانة املضيف أن ترسل، يف أقـرد وقـت ممكـا بعـد انتهـاء عمـل مجاعـة العمـل          

قـا  أو وثيقـة عمـل وكـذلك قائمـة      ، نسخة ما االستنتاجات النهائية، يف شكل ورقة ناإللكرتونية

باملشاركني إىل األمانة املشرتكة ملنظميت األغذية والزراعة والصحة العامليـة واىل أمانـة البلـد املضـيف     

 للجنة.

وقائمة باملشاركني على جهات اتصال الدسـتور   كرتونيةلاإلستو ع استنتاجات مجاعة عمل  

ملنظميت األغذيـة والزراعـة والصـحة العامليـة يف وقـت       الغذائي واملراقبني ما خالل األمانة املشرتكة

 .اإللكرتونيةمناسب يتيح الدراسة الوافية لتوصيات مجاعة العمل 

ينبغي لألمانة املشرتكة بني منظميت األغذية والزراعة والصـحة العامليـة أن تتكفـل بـإدراج      

الغـذائي، الـيت أنشـأت مجاعـة     هذه االستنتاجات عند تو يع الوثائق للدورة املقبلة للجنة الدستور 

 .اإللكرتونيةالعمل 
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 الرابع: القسم

 املخاطر حتليل

  (2003مبادئ العمل لتحليل املخاطر لتطبيقها يف إطار الدستور الغذائي )اعتمدت عام 

     1997تعاريف مصطلحات حتليل املخاطر ذات الصلة بسالمة األغذيـة )اعتمـدت عـام 

 (2014و 2004و 2003و 1999وعدلت أعوام 

    مبادئ حتليل املخاطر اليت تطبقها اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة )اعتمـدت

. اعتمد الـن  السـابق للجنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل         2012عام 

 (2007وُعّدل عام  2005األغذية وامللوثات عام 

  اعتمـدت عـام    اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذيـة مبادئ حتليل املخاطر اليت تطبقها(

. اعتمد الن  السابق للجنة الدستور الغذائي املعنية بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة    2012

 (2007وُعّدل عام  2005وامللوثات عام 

 التعرض للملوثات والسموم يف األغذية  سياسة اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية لتقدير

 (2007ُعّدلت عام  .2005وعات األغذية )اعتمدت عام أو جمم

  مبــادئ حتليــل املخــاطر الــيت تطبقهــا جلنــة خملفــات العقــاقري البيطريــة يف األغذيــة

 (2014و 2012نّقحت عام  .2007)اعتمدت عام

       2007سياسات تقدير املخاطر ملخلفـات العقـاقري البيطريـة يف األغذيـة )اعتمـدت عـام .

 (2012نّقحت عام 

        مبادئ حتليل املخاطر اليت تطبقها جلنـة خملفـات العقـاقري البيطريـة )اعتمـدت عـام

 (2014نّقحت عام ؛ 2013املرفق مبفهوم التناسب املعتمد يف عام . 2007

    مبادئ حتليل املخاطر التغذوية واخلطوط التوجيهية للتطبيق على عمل اللجنـة املعنيـة

 (2009بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية. )اعتمدت عام 

       مبادئ وإجراءات حتليل املخاطر اليت تطبقها جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بنظافـة

الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية يف  األغذية واملرفق: العملية اليت ستتبناها جلنة

 .(2012عام  نقحت. 2010القيام بعملها )اعتمدت عام 
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 الغذائي الدستور إطار يف لتطبيقها املخاطر لتحليل العمل مبادئ

 النطاق

 الغرض ما مبادئ حتليل املخاطر هذه أن تطبق يف إطار الدستور الغذائي. -1

هـو إعطـاء توجيهـات هليئـة الدسـتور الغـذائي وألجهـزة        اهلدف ما مبادئ العمـل هـذه    -2

ومشاورات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية كي تكـون  

اجلوانب املتعلقة بسالمة األغذية وبصحتها يف مواصفات الدستور الغذائي والنصـوص ذات  

 الصلة مرتكزة على حتليل املخاطر.

دستور الغذائي وأجهزتها الفرعية )مديرو املخاطر( مسؤولة عا إسـداء املشـورة   تكون هيئة ال -3

بشأن إدارة املخاطر ضما إطار هيئة الدستور الغذائي واإلجراءات ذات الصلة؛ بينما تكـون  

أجهزة اخلرباء واملشاورات )مقّيمو املخاطر( املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة   

 ؤولة يف املقام األول عا تقييم املخاطر.الصحة العاملّية مس

 اجلوانب العامة -حتليل املخاطر 

 ينبغي أن يكون حتليل املخاطر املتبع يف إطار الدستور الغذائي: -4

 مطبقا بصورة متسقة؛ 

 مفتوحًا وشفافًا وموّثقًا؛ 

  الغـذائي  ينجز وفقا لبيان املبادئ بشأن دور العلوم يف عملية اختاذ القرار يف الدستور

ومدى مراعاة العوامل األخرى وبيان املبادئ املتعلقة بدور تقييم املخاطر على سالمة 

 ؛22األغذية

       خاضعًا للتقييم واالستعراض كلما دعت احلاجة علـى ضـوء آخـر البيانـات العلميـة

 املتوافرة.

لكـا   ينبغي أن يتبع حتليل املخاطر نهجا منتظمـا يتـأّلف مـا العناصـر الثالثـة املنفصـلة       -5

املرتبطة ارتباطًا وثيقًا فيما بينها بتحليل املخاطر )تقيـيم املخـاطر وإدارة املخـاطر واإلبـالغ     

                                                 
 على املرفق: القرارات العامة للهيئة. االطالعميكا   22
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؛ علمًا أّن كل عنصر مـا العناصـر   23عا املخاطر( استنادًا إىل تعريف هيئة الدستور الغذائي

 يشكل جزءًا ال يتجزأ ما التحليل العام للمخاطر.

لتحليل املخاطر بصـورة كاملـة ومنهجيـة وعلـى حنـو يتسـم       ينبغي توثيق املكونات الثالثة  -6

مع مراعاة املخـاوف املشـروعة    24بالشفافية. وينبغي إتاحة الوثائق جلميع األطراف املعنية

 باحملافظة على سريتها.

ينبغي احلرص على فعالية اإلبالغ والتشاور مع مجيع األطراف املهتمة يف خمتلف مراحـل   -7

 حتليل املخاطر.

غي تطبيق املكونات الثالثة لتحليل املخاطر ضما اإلطار اجلامع إلدارة املخـاطر املتعلقـة   ينب -8

 باألغذية على صحة اإلنسان.

ينبغي الفصل بني وظيفيت تقييم املخاطر وإدارة املخاطر، ضمانًا لسالمة تقييم املخـاطر مـا    -9

ون علـى تقيـيم املخـاطر    الناحية العلمية وجتنبًا للبس بشأن الوظائف الـيت يؤديهـا القـائم   

ومديرو املخاطر وللحد ما أض تضارد يف املصاحل. لكا ما املعرتف به أّن حتليـل املخـاطر   

هو عملية تواترّية وأّن التفاعل بـني مـديرض املخـاطر ومقّيمـي املخـاطر شـرط ال م للتطبيـق        

 العملي.

يانـات العلميـة غـري    عندما تتوافر قرائا على وجود خماطر على صحة اإلنسـان بيـد أن الب   -10

كافية أو غري مكتملـة، ال ينبغـي للهيئـة أن  ضـى يف وضـع املواصـفات، بـل ينبغـي أن         

تبحيف وضع ن  ذض صلة مثل مدونة للممارسات، بشرط دعم هذا الن  بالقرائا العلميـة  

 املتاحة.

تقيـيم  توخي احلذر عنصر مال م لتحليل املخاطر. وتوجد العديد ما مصادر الشك يف عملية  -11

املخاطر وإدارة املخاطر املتعلقة بأخطار األغذيـة علـى صـحة اإلنسـان. وينبغـي أن يراعـي       

حتليل املخاطر بشكل صريح نطاق الشك يف املعلومات العلمية املتوافرة واالختالفات فيهـا.  

ويف حال توافر القرائا العلمية الكافية اليت تسمح للدستور الغـذائي باملضـي قـدما يف وضـع     

فات أو نصوص ذات الصلة، جيـب أن تبـّيا الفرضـيات املسـتخدمة لتقيـيم املخـاطر       مواص

 وخيارات إدارة املخاطر املختارة نطاق الشك وخصائ  اخلطر املعين.

                                                 
 نظر تعاريف مصطلحـــات حتليل املخاطر املتعلقة بسالمة األغذية.ا  23
الصـناعة  واملسـتهلكني  ومـديرض املخـاطر   وألغراض الوثيقة احلالية، يشري مصطلح "األطـراف املهتمـة" إىل "مقيمـي املخـاطر       24

نظـر تعريـف "اإلبـالغ عـا     اطراف األخرى ذات الصلة واملنظمات الـيت  ثلـهم" )  وحسبما يكون مالئما، األ ،الدوائر األكادمييةو

 املخاطر"(.
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جيب حصر احتياجات البلدان النامية وأوضـاعها بشـكل تـدد وأخـذها يف االعتبـار مـا        -12

 خاطر.جانب األجهزة املختّصة يف خمتلف مراحل حتليل امل

 سياسات تقدير املخاطر

جيب إدراج مسألة حتديد سياسات تقييم املخاطر على اعتبارها مكونًا تددًا ما مكونـات   -13

 إدارة املخاطر.

يتعّيا على مـديرض املخـاطر حتديـد سياسـة تقيـيم املخـاطر مسـبقا قبـل إجـراء التقيـيم،            -14

بالتشاور مع مقّيمي املخاطر وكافة األطراف املهتمة األخرى. والغرض مـا هـذه اإلجـراءات    

 هو احلرص على أن يكون تقييم املخاطر منهجيًا وكاماًل وغري متحّيز ويتسم بالشفافية.  

املهام املوكلة ما جانب مديرض املخـاطر إىل مقّيمـي املخـاطر واضـحة قـدر      ينبغي أن تكون  -15

 اإلمكان.  

يتعّيا على مديرض املخاطر الطلب إىل مقّيمي املخاطر، كلما دعت احلاجـة، إجـراء تقيـيم     -16

 للتغريات احملتملة يف املخاطر الناشئة عا خمتلف خيارات إدارة املخاطر.

25تقدير املخاطر
 

يد نطاق عملية تقييم املخاطر املعتـزم إجراؤهـا والغـرض منهـا بصـورة واضـحة       ينبغي حتد -17

ووفقا لسياسات تقييم املخاطر. وينبغي حتديد شكل النتائج والنتائج البديلة املمكنة لعمليـة  

 تقييم املخاطر.

جيب اختيار اخلرباء املسـؤولني عـا تقيـيم املخـاطر بشـفافية تامـة اسـتنادًا إىل خـرباتهم          -18

اربهم، واستقالليتهم فيما يتعلق باملصاحل املعنية. وينبغي توثيق إجراءات اختيار هؤالء وجت

اخلرباء، مبا يف ذلك عا طريـق إعـالن عـام بشـأن أض تضـارد تتمـل يف املصـاحل. كمـا         

ــه      ــا اخلــرباء وجتارب ــل م ــيل خــربات ك ــرو بالتفص ــالن وأن يش ــي أن حيــدد اإلع ينبغ

زة ومشـاورات اخلـرباء املشـاركة الفعالـة للخـرباء مـا       واستقالليته. وينبغي أن تكفل أجهـ 

 خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك اخلرباء ما البلدان النامية.

ينبغي أن يتم تقييم املخاطر وفقا لبيان املبادئ بشأن دور تقييم خماطر سالمة األغذيـة وأن   -19

تصـنيف مصـادر   األربـع لتقيـيم املخـاطر، أض حتديـد مصـادر األخطـار،        يشمل اخلطوات

 األخطار، تقييم حالة التعرض هلا وتصنيف املخاطر.

                                                 
 .نظر املرفق: القرارات العامة للهيئةا، شارة إىل بيانات املبادئ املتعلقة بدور تقييم املخاطر على سالمة األغذيةإ  25
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ينبغي أن يستند تقييم املخاطر إىل كافة البيانات العلمية املتوافرة. وينبغي أن يسـتخدم إىل   -20

أقصى حد ممكا املعلومـات الكميـة املتـوافرة. وقـد يأخـذ تقيـيم املخـاطر أيضـًا املعلومـات          

 النوعية بعني االعتبار.

ينبغي أن يأخذ تقييم املخاطر بعـني االعتبـار ممارسـات اإلنتـاج والتخـزيا واملناولـة ذات        -21

الصلة املستخدمة يف خمتلف مراحل السلسلة الغذائيـة، مبـا يف ذلـك املمارسـات التقليديـة      

 وطرائق التحليل واملعاينة والتفتيش وانتشار آثار معاكسة تددة على الصحة.

املخاطر على البيانات ذات الصلة ما خمتلـف أحنـاء العـامل، وأن     ينبغي أن حيصل تقييم -22

يدجمها معًا، مبا يف ذلك البيانات ما البلدان الناميـة. وينبغـي أن تشـمل البيانـات علـى      

وجه اخلصوص بيانات املراقبة الوبائية والبيانات اخلاصة بتحليل املخاطر والتعـّرض هلـا.   

صلة ما البلدان النامية، يتعّيا على اهليئة الطلب إىل ويف حالة عدم توافر البيانات ذات ال

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إجراء دراسات مقيـدة بإطـار  مـين تـدد     

هلذا الغرض. وال ينبغي التأّخر طويال يف تقييم املخاطر بانتظـار تلقـى البيانـات املـذكورة؛     

 اطر حال توافر البيانات.بيد أنه ينبغي إعادة النظر يف تقييم املخ

ينبغي دراسة القيود والشكوك واالفرتاضات اليت تؤثر على تقييم املخاطر بصورة صرحية يف  -23

كل خطوة ما خطوات تقييم املخاطر وتوثيقها بصورة شـفافة. وقـد يكـون توضـيح مواضـع      

يـا ضـما   الشك أو االختالف يف تقديرات املخاطر نوعيًا أو كميـًا، لكـا ينبغـي قياسـها كم    

 احلدود العلمية املمكنة.

ينبغي أن يستند تقييم املخاطر إىل تصورات تعّرض واقعّية للمخـاطر، مـع مراعـاة خمتلـف      -24

احلاالت املبّينة يف سياسة تقييم املخاطر. وينبغي أن تشـمل دراسـة فئـات السـكان األشـّد      

بار، عند املقتضى، اآلثار تأثرًا وعرضة للمخاطر. وينبغي أن يأخذ تقييم املخاطر بعني االعت

املعاكســة علــى الصــحة، احلــادة واملزمنــة )مبــا يف ذلــك الطويلــة األمــد( واملرتاكمــة و/أو   

 اجملتمعة.

ينبغي أن يوضح التقرير عا تقييم املخاطر أية قيود وشكوك وافرتاضات، وأثرها على تقييم  -25

طر، ولـيس مقّيموهـا، مسـؤواًل    املخاطر. كما ينبغي تسجيل آراء األقلّية. ويكون مدير املخـا 

 عا حتديد تأثري الشكوك على القرار اخلاص بإدارة املخاطر.

ينبغي أن يعرض االستنتاج الناشئ عا تقييم املخاطر، مبا يف ذلك تقدير املخاطر، يف حـال   -26

توافره، بشكل ميسور الفهم ملـديرض املخـاطر وإتاحتـه ملقّيمـي املخـاطر واألطـراف املهتمـة        

 كي يتمكنوا ما استعراض التقييم.األخرى 
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 إدارة املخاطر

يف حني مـا املعـرتف بـه أن الغـرض املـزدوج للدسـتور الغـذائي يتمثـل يف يايـة صـحة            -27

املستهلكني وضمان ممارسات نزيهة يف التجارة باألغذية، ينبغـي أن تكـون يايـة صـحة     

أن إدارة املخاطر. وينبغـي  املستهلكني اهلدف األول لقرارات الدستور الغذائي وتوصياته بش

تاليف تفاوت غري مربر بني مستويات ياية صحة املسـتهلكني ملواجهـة خمـاطر مماثلـة يف     

 حاالت خمتلفة.

ــة      -28 ــطة اإلدارة األولّي ــك أنش ــا يف ذل ــنّظم، مب ــج م ــاطر إىل نه ــتند إدارة املخ ــي أن تس ينبغ

القرار الذض اختذ. وينبغي أن ورصد واستعراض  ، تقييم خيارات إدارة املخاطر،26للمخاطر

تستند القرارات إىل تقيـيم املخـاطر، وأن تأخـذ بعـني االعتبـار، عنـد االقتضـاء، العوامـل         

املشــروعة األخــرى ذات الصــلة حبمايــة صــحة املســتهلكني وضــمان ممارســات نزيهــة يف 

بيـان  التجارة باألغذية، وفقا للمعايري اخلاصـة بدراسـة العوامـل األخـرى املشـار إليهـا يف       

 .27املبادئ الثاني

يتعّيا على هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، بصفتها املسؤولة عـا إدارة املخـاطر    -29

يف إطار مبادئ العمل هذه، احلرص على عرض االستنتاج الناشئ عا تقيـيم املخـاطر قبـل    

 ة، السـيما يف إصدار االقرتاحات أو القرارات النهائية بشأن خيـارات إدارة املخـاطر املتاحـ   

 ما يتعلق بوضـع املواصـفات أو احلـــدود القصـــوى، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة يف        

 .10الفقرة 

ينبغــي أن تراعــى إدارة املخــاطر، يف ســياق العمــل علــى حتقيــق النتــائج املتفــق عليهــا،   - 30

سـلة  ممارسات اإلنتاج والتخزيا واملناولة ذات الصـلة املسـتخدمة يف خمتلـف مراحـل السل    

الغذائية مبا يف ذلك املمارسـات التقليديـة وطرائـق التحليـل واملعاينـة والتفتـيش وإمكانيـة        

 اإلنفاذ واالمتثال وانتشار آثار معاكسة تددة على الصحة.

ينبغي أن تكون عملية إدارة املخاطر شفافة ومتسـقة وموثَّقـة بالكامـل. كمـا ينبغـي توثيـق        -31

ته بشأن إدارة املخـاطر وحتديـدها بشـكل واضـح، حيثمـا      قرارات الدستور الغذائي وتوصيا

                                                 
د املشاكل علـى مسـتوى سـالمة األغذيـة؛ حتديـد مسـات       ألغراض هذه املبادئ تشمل األنشطة األولية إلدارة املخاطر: حتدي  26

وضـع سياسـة لتقيـيم املخـاطر تسـتخدم يف إجـراء التقيـيم؛        وتصنيف األخطار األوىل بتقييم املخاطر وبإدارة املخـاطر؛  واملخاطر؛ 

 التكليف بإجراء تقييم للمخاطر؛ ودراسة نتائج تقييم املخاطر.و
 املرفق: القرارات العامة للهيئة. انظر  27
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كان مالئما، يف املواصفات املختلفة للدستور الغذائي والنصـوص ذات الصـلة لـتمكني كافـة     

 األطراف املهتمة ما فهم أوسع لعملية إدارة املخاطر.

يم خليـارات  وينبغي أن ترتافق نتائج أنشطة اإلدارة األولية للمخاطر وتقييم املخاطر مع تقي -32

 إدارة املخاطر املتاحة للتوصل إىل اختاذ قرار بشأن إدارة املخاطر املعنّية.

ينبغي تقدير خيارات إدارة املخاطر ما حييف نطاق حتليل املخاطر والغرض منـه ومسـتوى    -33

ياية صحة املستهلك احملققة بفضلها. وينبغي النظـر أيضـًا يف احتمـال عـدم اختـاذ أض      

 إجراء.  

بغي أن تكفل إدارة املخاطر احلرص على أن تكون عملية اختاذ القرارات شفافة ومتسـقة  ين -34

يف مجيع األحوال جتنبًا ألية حواجز ال مربر هلا أمام التجارة. وينبغي قدر املستطاع، عند 

ــيم مزاياهــا وعيوبهــا    ــارات املتاحــة إلدارة املخــاطر، مراعــاة تقي النظــر يف جمموعــة اخلي

انتقاء إحدى اخليارات املتاحة إلدارة املخاطر، الـيت تتماثـل يف فعاليتهـا    احملتملة. وعند 

يف ياية صحة املستهلك، ينبغي للهيئة وأجهزتها الفرعية أن تسعى إىل حتديـد ومراعـاة   

األثر املرتقب هلذه اإلجراءات على املبـادالت التجاريـة بـني البلـدان األعضـاء فيهـا، وأن       

 ًا جتارية ال ضرورة هلا.ختتار إجراءات ال تفرض قيود

ينبغي أن تراعي إدارة املخاطر العواقب االقتصادية خليارات إدارة املخاطر وجـدواها. كمـا    -35

يتعّيا أن تعرتف إدارة املخاطر باحلاجة إىل خيـارات بديلـة لوضـع املواصـفات واخلطـوط      

لى اهليئـة  التوجيهية وتوصيات أخرى، مبا يتسق مع ياية صحة املستهلكني. ويتعّيا ع

وأجهزتها الفرعية يف سياق مراعاتهـا جلميـع هـذه العناصـر إيـالء عنايـة خاصـة ألوضـاع         

 البلدان النامية.

ينبغي أن تكون إدارة املخاطر عملية مستمرة تراعي مجيع البيانات املستخلصة حـديثًا مـا    -36

اصفات الغذائيـة  تقييم القرارات اخلاصة بإدارة املخاطر واستعراضها. وينبغي استعراض املو

والنصوص ذات الصلة وحتديثها بصورة منتظمة كلما دعت احلاجـة كـي تعكـس املعـارف     

 العلمية املستجدة وأية معلومات أخرى ذات صلة بتحليل املخاطر.

 اإلبالغ عن املخاطر

 اهلدف ما اإلبالغ عا املخاطر هو: -37

 حتليل املخاطر؛تعزيز الوعي والفهم لقضايا تددة قيد البحيف خالل  (1)



 حتليل املخاطر :القسم الرابع

124 

ــإدارة    (2) ــد صــياغة اخليارات/التوصــيات اخلاصــة ب ــز االتســاق والشــفافية عن تعزي

 املخاطر؛

 توفري قاعدة سليمة لفهم قرارات إدارة املخاطر املقرتحة؛ (3)

 حتسني فعالية حتليل املخاطر وكفاءته بوجه عام؛ (4)

 توثيق عالقات العمل بني املشاركني؛ (5)

 لعام للعملية مبا يزيد الثقة واالطمئنان بسالمة اإلمدادات الغذائية؛ يادة الفهم ا (6)

 تشجيع املشاركة املناسبة جلميع األطراف املهتمة؛ (7)

 تبادل املعلومات عا خماوف األطراف املهتمة بشأن املخاطر النامجة عا األغذية. (8)

وموّثقًا بني مقّيمي املخاطر )أجهـزة  ينبغي أن يشمل حتليل املخاطر إبالغًا واضحًا وتفاعليًا  -38

اخلرباء واملشاورات املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية( ومـديرض  

املخاطر )هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية( وإبالغـًا متبـاداًل بـني البلـدان األعضـاء      

 وكافة األطراف املهتمة مبختلف جوانب العملية.

جيب أن يقتصر اإلبالغ عا املخاطر على نشر املعلومـات فحسـب. إذ ينبغـي أن تكـون      ال -39

وظيفته األساسية إدماج مجيع املعلومات واآلراء الال مة إلدارة املخاطر بشـكل فّعـال ضـما    

 عملية اختاذ القرارات.

ينبغي أن يشمل اإلبالغ عا املخاطر الذض تشارك فيه مجيع األطراف املهتمة شرحًا شـفافًا   -40

لسياسات تقييم املخاطر ولتقييم املخاطر، مبا يف ذلك مواضع الشـكوك. كمـا ينبغـي إعطـاء     

شرو واضح أيضًا للحاجة إىل مواصفات أو نصوص ذات صـلة تـددة واإلجـراءات املتبعـة     

ل التعامل مـع مواضـع الشـكوك. كمـا ينبغـي أن توضـح أيـة قيـود         لذلك، مبا يف ذلك سب

ومواضع شكوك وافرتاضـات وأثرهـا علـى حتليـل املخـاطر وخيـارات األقليـة الـيت جـرى          

 (.25التعبري عنها يف سياق تقييم املخاطر )أنظر الفقرة 

طر يف تستهدف التوجيهات اخلاصة باإلبالغ عا املخاطر مجيع املشاركني يف حتليـل املخـا   -41

إطار الدستور الغذائي. بيد أن ما املهم أيضًا أن يتم ذلك بـأكرب قـدر ممكـا مـا الشـفافية      

واالنفتاو لغري املشاركني مباشرة يف هذه العملية ولألطـراف األخـرى مـع مراعـاة املخـاوف      

 (.6املشروعة باحملافظة على السرّية )انظر الفقرة 
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 األغذية بسالمة الصلة ذات املخاطر حتليل مصطلحات تعاريف

 اخلطر

عامل بيولـوجي أو كيمـاوض أو مـادض يف األغذيـة، أو حالـة منهـا، ميكـا أن يتسـبب يف          

 إحداث تأثريات صحية سلبية.

 املخاطر

دالة على احتماالت التأثريات السلبية على الصحة وحدة تلك التأثريات كنتيجة خلطـر أو   

 أخطار نامجة عا األغذية.

 حتليل املخاطر

 تتألف ما ثالثة عناصر: تقييم املخاطر، وإدارة املخاطر، واإلبالغ عا املخاطر. عملية 

 تقييـم املخاطـر

ـــة:      ـــوات التالي ــا اخلط ـــف م ـــم وتتأل ـــد إىل العل ـــة تستن ــار،  (1)عملي ــد األخط  حتدي

 تصنيف املخاطر. (4) تقييم حالة التعرض هلا، (3)تصنيف األخطار،  (2)

 إدارة املخاطر

يت ختتلف عا تقيـيم املخـاطر والـيت تتمثـل يف تقـدير أهميـة بـدائل السياسـات         العملية ال 

بالتشاور مع مجيع األطراف املهتمة، واألخذ بعني االعتبار تقييم املخـاطر وغـري ذلـك مـا العوامـل      

ذات الصلة حبماية صحة املستهلكني وترويج املمارسات التجارية النزيهة، وانتقاء خيارات الوقايـة  

 املالئمة إذا لزم األمر. واملكافحة

 اإلبالغ عن املخاطر

التبادل التفاعلي للمعلومات واآلراء، خالل عمليـة حتليـل املخـاطر ذات الصـلة باألخطـار       

واملخاطر، والعوامـل ذات الصـلة باملخـاطر، وتصـورات املخـاطر، فيمـا بـني القـائمني علـى تقيـيم           

الـدوائر األكادمييـة وغـري ذلـك مـا األطـراف       املخاطر، ومديرض املخاطر، واملسـتهلكني والصـناعة و  

 املهتمة مبا يف ذلك توضيح نتائج تقدير املخاطر، واألسس اليت بنيت عليها قرارات إدارة املخاطر.

 سياسات تقييم املخاطر

خطوط توجيهية موثقة عا انتقاء اخليارات والتقدير املـرتبط بهـا لتطبيقهـا يف نقـاط القـرار       

 املخاطر على حنو يكفل للعملية السالمة العلمية.املالئمة لدى تقييم 
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 بيان املخاطر

 وصف مشكلة سالمة األغذية وسياقها. 

 توصيف املخاطر

التقدير النوعي و/أو الكمـي مبـا يف ذلـك الشـكوك املصـاحبة، الحتمـال حـدوث تـأثريات          

األخطـار،  صحية سلبية معروفة أو تتملة ومدى حـدتها بـني سـكان معيـنني اسـتنادا إىل حتديـد       

 وتصنيف األخطار وتقييم التعرض.

 تقدير املخاطر

 الكمي للمخاطر الناجتة عا تصنيف املخاطر. النوعي و/أو التقدير 

 حتديد األخطار

حتديد العوامل البيولوجية والكيماوية واملادية القادرة على إحداث تأثريات صـحية سـلبية    

 ية.واليت قد توجد يف غذاء معني أو جمموعة ما األغذ

 توصيف األخطار

ــل       ــلبية ذات الصــلة بالعوام ــأثريات الصــحية الس ــة الت ــوعي لطبيع ــي أو الن ــيم الكم التقي

 .البيولوجية والكيماوية واملادية اليت قد توجد يف األغذية

 تقييم االستجابة للجرعة 

حتديد العالقة بني حجم التعرض )اجلرعة( لعامل كيمـاوض أو بيولـوجي أو مـادض ومـدى      

 و/أو الوترية املرتبطة بالتأثريات الصحية السلبية )االستجابة(.احلدة 

 تقييم التعرض

التقييم النوعي و/أو الكمي للمتناول احملتمل ما العوامل البيولوجية أو الكيماوية أو املاديـة   

 عا طريق األغذية فضال عا حاالت التعرض ما املصادر األخرى إذا كان هلا صلة بالوضع.
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 األغذيةهدف سالمة 

الوترية القصوى و/أو الرتكيز األقصى خلطـر يف األغذيـة وقـت اسـتهالكها والـذض يـوفر أو        

 يساهم يف مستوى احلماية املالئم.

 معيار األداء

التأثري يف الوترية و/أو الرتكيز للخطر يف األغذية والذض جيب أن يتحقـق بتطبيـق واحـد أو     

 ء أو هدف سالمة األغذية.أكثر ما تدابري الرقابة لتوفري هدف األدا

 هدف األداء

الوترية القصوى و/أو الرتكيز األقصى خلطـر يف األغذيـة عنـد خطـوة تـددة مـا السلسـلة         

الغذائية قبل وقت االستهالك ويوفر أو يساهم يف هدف سالمة األغذية أو مستوى احلمايـة املالئـم،   

 حسبما يكون منطبقا.
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 جلنة الدستور الغذائي املعنية تطبقها ليتا املخاطر حتليل مبادئ

 األغذيةإىل باملواد املضافة 

 النطاق - 1القسم 

تعا  هذه الوثيقة تطبيقات مبـادئ حتليـل املخـاطر مـا جانـب كـل مـا جلنـة الدسـتور           -1

األغذية وجلنـة اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة         الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل

. وبالنسبة للمسائل اليت ال تـدخل ضـما   األغذية باملواد املضافة إىلومنظمة الصحة العاملية واملعنية 

اختصاصات جلنة اخلرباء املشرتكة، ال تستبعد هذه الوثيقة إمكانية تدارس التوصيات الناشـئة مـا   

معرتف بها دوليًا أو مـا املشـاورات املؤقتـة اخلاصـة الـيت تقـوم بهـا منظمـة          أجهزة خرباء أخرى

 األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، كما توافق عليها اهليئة.

مبـادئ العمـل لتحليـل املخـاطر للتطبيـق يف إطـار       تنبغي قراءة هذه الوثيقـة بـاالقرتان مـع     -2

 .الدستور الغذائي

غذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية وجلنة اخلرباء املشرتكة بـني  جلنة الدستور ال -2القسم 

 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية  

تقّر جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية وجلنة اخلرباء املشرتكة املعنية  -3

ملضافة إىل األغذية أن التواصل املستمر بني مقّدرض املخاطر ومديرض املخاطر جوهريـة لنجـاو   باملواد ا

 أنشطتهما يف جمال حتليل املخاطر.

ينبغي أن تواصل جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة وجلنـة اخلـرباء     -4

 اث إجراءات لتعزيز االتصاالت بني اللجنتني.املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية استحد

ينبغي أن حترص جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة وجلنـة اخلـرباء     -5

املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة علـى أن تضـما إسـهاماتهما يف عمليـة حتليـل املخـاطر        

ن هذه اإلسـهامات شـفافة  امـًا وموثقـة علـى حنـو واف.       إشراك مجيع األطراف املهتمة، وأن تكو

وفى حني ينبغي احرتام الشواغل املشروعة املتعلقة باحلفاظ علـى السـرية، ينبغـي كـذلك أن تتـاو      

 الوثائق لكافة األطراف املهتمة، عند طلبها وفى الوقت املناسب.

فة إىل األغذيـة، بالتشـاور مـع    املعنية باملواد املضـا  ينبغي أن تواصل جلنة اخلرباء املشرتكة -6

جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية، استقصاء وضع معـايري جـودة دنيـا بشـأن     

متطلبات البيانات الضرورية لقيام جلنة اخلرباء املشرتكة بتقدير املخاطر. وتسـتخدم جلنـة الدسـتور    

ذه املعـايري يف إعـداد قائمـة أولوياتهـا للجنـة اخلـرباء       الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة هـ  
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املشرتكة. وعند إعداد جدول األعمال املؤقت الجتماعات جلنة اخلرباء املشـرتكة، ينبغـي أن تنظـر    

أمانة جلنة اخلرباء املشرتكة يف ما إذا كانت معايري اجلودة الـدنيا هـذه فيمـا يتصـل بالبيانـات قـد       

 استوفيت.

 جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية   - 3القسم 

جلنة الدستور الغذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة مسـؤولة، يف املقـام األول، عـا         -7

 التوصية مبقرتحات إدارة املخاطر إلقرارها ما هيئة الدستور الغذائي.

تســتند يف  بــاملواد املضــافة إىل األغذيــة أنيتوجــب علــى جلنــة الدســتور الغــذائي املعنيــة  -8

توصياتها بشأن إدارة املخاطر املقدمة إىل هيئة الدستور الغذائي إىل تقديرات املخاطر اليت تقـوم بهـا   

 املواد املضافة إىل األغذية. 28جلنة اخلرباء املشرتكة، مبا يف ذلك تقديرات سالمة

 شـرتكة بتقـديرات للسـالمة وتقـرر فيهـا جلنـة      يف احلاالت اليت تقوم فيها جلنة اخلرباء امل -9

أن هناك ضرورة لتوجيه  الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية أو هيئة الدستور الغذائي

علمي إضايف، جيو  للجنة الدستور الغـذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة أو هيئـة الدسـتور        

لجنة اخلرباء املشـرتكة للحصـول علـى التوجيـه العلمـي الضـرورض       الغذائي أن تتقدم بطلب تدد ل

 الختاذ قرار بشأن إدارة املخاطر.

ينبغي أن تهتدض توصيات جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضـافة إىل األغذيـة بشـأن     -10

غذيـة باملبـادئ   األ إدارة املخاطر املقدمة إىل هيئة الدسـتور الغـذائي فيمـا يتصـل بـاملواد املضـافة إىل      

مواصفات الدستور الغذائي العامة بشـأن املـواد املضـافة    الواردة يف الديباجة واملالحق ذات الصلة يف 

 إىل األغذية.

بشـأن   ينبغي أن تستند توصيات جلنة الدستور الغذائي املعنية بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة    -11

إدارة املخاطر املقدمة إىل هيئة الدستور الغذائي واليت تشمل جوانب الصحة والسـالمة يف مواصـفات   

األغذية إىل تقديرات املخاطر املقدمة ما جلنة اخلـرباء املشـرتكة والعوامـل املشـروعة األخـرى ذات      

فقـا ملعـايري مراعـاة    والصلة حبماية صحة املستهلكني وبضمان املمارسات العادلة يف جتـارة األغذيـة   

 .العوامل األخرى املشار إليها يف البيان الثاني للمبادئ

                                                 
 املخـاطر  النهايـة  ويف كيمائيـة  ملـواد  التعـرض  وكذلك الكيمائية املخاطر وقياس العلمي الفهم على يركز نهج - تقدير السالمة  28

 (EHC 240 - Glossary) املخاطر تقدير مع برتادف األحيان ما كثري يف املصطلح هذا ويستخدم. بهما املرتبطة
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ينبغي أن تأخذ توصيات جلنة الدستور الغذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة بشـأن       -12

إدارة املخاطر املقدمة إىل هيئة الدستور الغذائي بعني االعتبار الشكوك ذات الصلة وعوامـل السـالمة   

  يرد وصفها يف تقديرات جلنة اخلرباء املشرتكة للمخاطر والتوصيات اليت تتقدم بها.اليت

فقــط علـــى   توافـق جلنــة الدسـتور الغـذائي املعنيــة بـاملواد املضـافة إىل األغذيــة     لن ينبغـي  -13

حـددت هلـا جلنـة اخلـرباء املشـرتكة       (1)مستويات االستخدام القصوى لتلك املـواد املضـافة الـيت    

ملخاطرها وحددت هلـا   وأكملت جلنة اخلرباء املشرتكة تقديرًا (2)تددة للهوية والنقاء،  مواصفات

 قيمة يسرتشد بها يف اجملال الصحي.

ينبغــي علــى جلنــة الدســتور الغــذائي املعنيــة بــاملواد املضــافة إىل األغذيــة عنــد التوصــية   -14

باالعتبـار االختالفـات يف أمنـاط اسـتهالك     تأخـذ   مبستويات االستخدام القصوى للمواد املضـافة أن 

 األغذية والتعرض التغذوض على املستويني اإلقليمي والقطرض حسبما تقدَّرها جلنة اخلرباء املشرتكة.

الدسـتور   ينبغي للجنة لدى حتديدها املواصفات ومدونات املمارسات واخلطوط التوجيهية، -15

عندما تطبق أيـة عوامـل مشـروعة أخـرى تتصـل حبمايـة        األغذيةالغذائي املعنية باملواد املضافة إىل 

العوامـل األخـرى    مراعـاة وفقا ملعـايري  صحة املستهلكني وضمان املمارسات العادلة يف جتارة األغذية 
، إضافة إىل تقدير املخاطر ما جلنة اخلرباء املشرتكة، أن تبني املشار إليها يف البيان الثاني للمبادئ

 أسباد قيامها به. ذلك بوضوو وحتدد

إىل جلنـة   يشمل إبالغ املخاطر ما جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة  -16

اخلرباء املشرتكة ترتيب أولويات املواد اليت ستستعرضها جلنة اخلرباء املشرتكة بغية احلصول على 

 م املواد املضافة إىل األغذية.أفضل تقدير متاو للمخاطر ألغراض وضع شروط السالمة الستخدا

بعني االعتبـار مـا يلـي عنـد      تأخذ جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية -17

 إعداد قائمة أولويات املواد اليت ستستعرضها جلنة اخلرباء املشرتكة:

 ة؛ياية املستهلكني ما  اوية الصحة وتاليف املمارسات التجارية غري العادل -

 اختصاصات جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية؛ -

 اختصاصات جلنة اخلرباء املشرتكة؛ -

ومعايري حتديد اخلطة االسرتاتيجية هليئة الدستور الغذائي وخطط عملها ذات الصلة  -
 ؛أولويات العمل

تقـدير املخـاطر، مبـا يف ذلـك     نوعية وكمية وكفاية وتوافر البيانات وثيقة الصلة بأداء  -

 البيانات ما البلدان النامية؛
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 إمكانية االنتهاء ما العمل يف فرتة  منية معقولة؛ -

 تنوع التشريعات القطرية وأية معوقات ظاهرة أمام التجارة الدولية؛ -

 التأثري على التجارة الدولية )أض حجم املشكلة يف التجارة الدولية(؛ -

 لبلدان النامية؛احتياجات وشواغل ا -

 العمل الذض سبق واضطلعت به منظمات أخرى. -

ينبغي على جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة      عندما حتيل مواد إىل جلنة اخلرباء املشرتكة، -18

أن تقدم معلومات خلفية وأن تشرو بوضوو أسباد الطلـب عنـدما تسـمى     باملواد املضافة إىل األغذية

 للتقييم مواد كيميائية.

أن حتيل أيضا جمموعة مـا   جيو  للجنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية -19

ما جلنة اخلرباء املشرتكة بشأن املخـاطر املقرتنـة    خيارات إدارة املخاطر بغية احلصول على توجيه

 بكل خيار ما اخليارات واحتماالت تقليل املخاطر املرتبطة به.

ما جلنة اخلـرباء املشـرتكة    ر الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذيةتطلب جلنة الدستو -20

أن تستعرض أض طرائق وخطوط توجيهية تتدارسها جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضـافة إىل  

األغذية لتقدير مستويات االستخدام القصوى للمواد املضافة. وتتقدم جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة    

ملواد املضافة إىل األغذية مبثل هذا الطلب بغية احلصول على توجيه جلنة اخلرباء املشرتكة بشـأن  با

القيود وإمكانية التطبيق ووسائل التنفيـذ املالئمـة لطريقـة أو خلـط تـوجيهي معـني يف عمـل جلنـة         

 الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية.

املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية جلنة اخلرباء  - 4القسم 

 باملواد املضافة إىل األغذية

جلنة اخلرباء املشرتكة مسؤولة، يف املقام األول، عا أداء تقدير املخاطر الـذض تسـتند إليـه     -21

ية املطاف هيئـة الدسـتور   قرارات جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية، وفى نها

 الغذائي، بشأن إدارة املخاطر.

ينبغي اختيار خرباء جلنة اخلرباء املشرتكة على أساس كفاءاتهم واستقالليتهم، مع األخـًذ   -22

 باالعتبار التمثيل اجلغرايف لضمان  ثيل مجيع األقاليم.

الدسـتور الغـذائي املعنيـة    ينبغي أن تسعى جلنة اخلرباء املشرتكة جاهدة إىل تزويـد جلنـة    -23

إىل العلـم تشـمل املكونـات األربعـة لتقـديرات       باملواد املضافة إىل األغذية بتقديرات خمـاطر مرتكـزة  
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املخاطر حسبما حددتها هيئة الدستور الغذائي وبتقديرات سالمة ميكا أن تشكل األساس ملناقشـات  

املضافة إىل األغذية. وبالنسبة للمواد املضـافة،  إدارة املخاطر يف جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد 

للمتنـاول اليـومي املسـموو أن تسـتخدم عمليتهـا لتقـدير        ينبغي للجنة اخلرباء املشرتكة يف حتديدها

 السالمة.

ينبغي فيما يتصل باملواد املضافة إىل األغذية أن تسعى جلنـة اخلـرباء املشـرتكة جاهـدة إىل      -24

ئي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية بتقـديرات كميـة للمخـاطر ترتكـز إىل     تزويد جلنة الدستور الغذا

 العلم على حنو يتسم بالشفافية.

ينبغي أن تزود جلنة اخلرباء املشرتكة جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل        -25

وعلى فئـات فرعيـة بعينهـا    األغذية باملعلومات عا إمكانية تطبيق تقدير املخاطر على عامة السكان 

ما السكان واملعوقات اليت حتول دون ذلك، وأن حتـدد، قـدر اإلمكـان، األخطـار احملتملـة علـى       

 السكان األكثر انكشافًا على املخاطر )األطفال والنساء يف سا احلمل وكبار السا مثال(.

لدسـتور الغـذائي   ينبغي أن تسعى جلنة اخلرباء املشـرتكة جاهـدة أيضـًا إىل تزويـد جلنـة ا      -26

املعنية باملواد املضافة إىل األغذية مبا يلزم ما مواصفات اهلوية والنقاء للمساعدة على تقدير املخـاطر  

 املرتبطة باستخدام املواد املضافة.

ينبغي أن تسعى جلنة اخلرباء املشرتكة جاهدة كي تبين تقديراتها للمخـاطر علـى بيانـات     -27

يانات ما البلدان النامية. وينبغي أن تشمل هذه البيانات بيانات رقابـة  عاملية شاملة، مبا يف ذلك ب

 األوبئة ودراسات التعرض.

 تكون جلنة اخلرباء املشرتكة مسؤولة عا تقييم التعرض للمواد املضافة. -28

للمخاطر، ينبغي للجنة اخلرباء املشـرتكة   عند تقييم املتناول ما املواد املضافة أثناء تقديرها -29

 تأخذ بعني االعتبار االختالفات اإلقليمية يف أمناط استهالك األغذية. أن

ينبغي للجنة اخلرباء املشرتكة أن تبلغ جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل       -30

األغذية بنطاق ومصدر الشكوك فيما يتعلق بتقديراتها للمخاطر. وينبغـي للجنـة اخلـرباء املشـرتكة،     

هذه املعلومات، أن تزود جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية بوصـف  عند إبالغ 

 تقديرها للمخاطر. ألية شكوك تعرتض للمنهجية واإلجراءات اليت اتبعتها يف تقديرها

ينبغي للجنة اخلرباء املشرتكة أن تبلغ جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل       -31

للمخـاطر، مبـا يف ذلـك االفرتاضـات      األغذية بأساس مجيـع االفرتاضـات املسـتخدمة يف تقـديراتها    

 الضمنية اليت استخدمت ألخذ الشكوك باالعتبار.
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يقتصر إسهام جلنة اخلرباء املشرتكة يف تقـدير املخـاطر املقـدم إىل جلنـة الدسـتور الغـذائي        -32

للمخـاطر   رض مـداوالتها واسـتنتاجاتها بشـأن تقـديراتها    علـى عـ   املعنية باملواد املضافة إىل األغذية

بصورة كاملة وشفافة. وال ينبغي أن يشمل إبالغ جلنـة اخلـرباء املشـرتكة عـا تقـديراتها للمخـاطر       

تبعات حتليالتها على التجارة أو العواقب األخرى غـري املتعلقـة بالصـحة العامـة. وإذا مـا مشلـت       

للمخاطر خيارات إلدارة املخاطر بديلة، ينبغـي عليهـا أن تضـما    جلنة اخلرباء املشرتكة يف تقديرها 

مبادئ العمل بشـأن حتليـل املخـاطر للتطبيـق يف إطـار الدسـتور الغـذائي        اتساق هذه اخليارات مع 
 .ومبادئ حتليل املخاطر اليت تطبقها اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية

رباء املشـرتكة، ينبغـي أن تعمـل أمانـة جلنـة      عند وضع جدول أعمال اجتمـاع جلنـة اخلـ    -33

اخلرباء املشرتكة بصورة وثيقة مع جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضـافة إىل األغذيـة لضـمان    

أن تلبى يف الوقت املناسب أولويات هذه األخرية يف جمال إدارة املخاطر. وفيما يتعلق باملواد املضافة 

مانة جلنة اخلرباء املشرتكة أن تعطي عـادًة األولويـة القصـوى للمركبـات     إىل األغذية، ينبغي على أ

اليت حدد هلا بصورة مؤقتة متناول يومي مسموو للمواد املضافة لألغذية أو مـا يعادلـه. وينبغـي أن    

تعطى األولوية الثانية عادة جملموعات املواد املضافة اليت قيمت ما قبل وجرى هلا تقـدير املتنـاول   

ملسموو، أو ما يعادله، واليت توفرت معلومات جديـدة عنهـا. وينبغـي أن تعطـى األولويـة      اليومي ا

 األغذية اليت مل جير تقييمها ما قبل. الثالثة، عادًة، للمواد املضافة إىل

عند وضع جدول أعمال اجتمـاع جلنـة اخلـرباء املشـرتكة، ينبغـي أن تعطـي أمانـة جلنـة          -34

واد اليت تشكل مشكالت معروفة أو متوقعة يف التجارة الدوليـة أو تلـك   اخلرباء املشرتكة األولوية للم

 اليت تشكل حالة طوارئ أو خطرا وشيكا على الصحة.
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 لوثات يف األغذيةمبادئ حتليل املخاطر اليت تطبقها جلنة الدستور الغذائي املعنية بامل

 النطاق  -1القسم 

املخاطر ما جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية تعا  هذه الوثيقة تطبيقات مبادئ حتليل  -1

بامللوثات يف األغذية وجلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة     

واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية. وبالنسبة للمسائل املّلحة اليت قد تشـكل خمـاطر علـى الصـحية     

تدخل ضما اختصاصات جلنة اخلرباء املشرتكة، ال تستبعد هـذه الوثيقـة   البشرية واملسائل اليت ال 

إمكانية تدارس التوصيات الناشئة ما أجهزة خـرباء أخـرى معـرتف بهـا دوليـًا أو مـا املشـاورات        

 املؤقتة اخلاصة اليت تقوم بها منظمة األغذية والزراعة / منظمة الصحة العاملية.

مبـادئ العمـل لتحليـل املخـاطر للتطبيـق يف إطـار       تنبغي قراءة هذه الوثيقـة بـاالقرتان مـع     -2

 .الدستور الغذائي

يف العلف يف احلاالت الـيت ميكـا أن تنقـل     تنطبق هذه الوثيقة أيضًا على امللوثات والسموم -3

بالصـحة العامـة.   فيها امللوثات يف العلف إىل الغذاء احليـواني املصـدر وميكـا أن تكـون ذات صـلة      

وخملفـات املـواد الكيميائيـة     واملـواد املسـاعدة علـى التصـنيع     29وتستثين املواد املضـافة إىل العلـف  

 الزراعية والبيطرية اليت ما مسؤولية جلان الدستور الغذائي األخرى.

 وجلنـة اخلـرباء   املبادئ العامة للجنة الدستور الغـذائي املعنيـة بامللواثـات يف األغذيـة    -2القسم 

 املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية

مسؤولة، يف املقـام األول، عـا التوصـية     املعنية بامللّوثات يف األغذية جلنة الدستور الغذائي –4

 مبقرتحات إدارة املخاطر إلقرارها ما هيئة الدستور الغذائي.

مسـؤولة، يف املقـام األول، عـا    جلنة اخلرباء املشرتكة املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة      -5

القيام بتقديرات املخاطر اليت ترسند إليها جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللّوثـات يف األغذيـة ويف      

 .نهاية املطاف هيئة الدستور الغذائي توصياتهما بشأن تقديرات املخاطر

رباء املشـرتكة املعنيـة   تقّر جلنة الدستور الغذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة وجلنـة اخلـ      -6

بني مقّدرض املخاطر ومديرض املخاطر جـوهرض لنجـاو    باملواد املضافة إىل األغذية أن التواصل املستمر

                                                 
 التغذيـة  بشـأن  املمارسـات  مدونة يف يعّرف كما" األعالف مكونات"و( األعالف مواد) علف" ما لكل" العلف" املصطلح يشري  29

 لألغذيـة،  املنتجـة  احليوانـات  إىل فقـط  العلـف  يشـري  املبـادئ،  هـذه  وألغـراض (. CAC/RCP 54/2004)للحيوانـات  اجليدة

 . املنزلية باحليوانات اخلاص العلف يشمل وال
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وينبغـي أن تواصـل اللجنتــان اسـتحداث إجـراءات لتعزيــز      أنشـطتهما يف جمـال حتليـل املخــاطر.   

 االتصاالت بينهما.

األغذيـة وجلنـة اخلـرباء    ينبغي أن حتـرص جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف        -7

إىل األغذيـة علـى أن تضـما إسـهاماتهما يف عمليـة حتليـل املخـاطر         املشرتكة املعنية باملواد املضافة

إشراك مجيع األطراف املهتمة، وأن تكون هذه اإلسـهامات شـفافة  امـًا وموثقـة علـى حنـو واف.       

حني ينبغي احرتام الشواغل املشروعة املتعلقة باحلفاظ علـى السـرية، ينبغـي كـذلك أن تتـاو       وفى

 الوثائق لكافة األطراف املهتمة، عند طلبها وفى الوقت املناسب.

املعنية باملواد املضـافة إىل األغذيـة، بالتشـاور مـع      ينبغي أن تواصل جلنة اخلرباء املشرتكة -8

عنيـة بامللوثـات يف األغذيـة، استقصـاء وضـع معـايري جـودة دنيـا بشـأن          جلنة الدستور الغـذائي امل 

متطلبات البيانات الضرورية لقيام جلنة اخلرباء املشرتكة بتقدير املخاطر. وتسـتخدم جلنـة الدسـتور    

الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية هذه املعايري يف إعداد قائمة أولوياتها للجنة اخلـرباء املشـرتكة.   

إعداد جدول األعمال املؤقت الجتماعات جلنة اخلرباء املشرتكة، ينبغي أن تنظر أمانـة جلنـة   وعند 

 اخلرباء املشرتكة يف ما إذا كانت معايري اجلودة الدنيا هذه فيما يتصل بالبيانات قد استوفيت.

 جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية - 3القسم 

 االتصال مع اللجنة املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية  

يشمل إبالغ املخـاطر مـا جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة إىل جلنـة           -9

اخلرباء املشرتكة ترتيب أولويات املواد اليت ستقدرها جلنة اخلـرباء املشـرتكة بغيـة احلصـول علـى      

 اطر امللوثات والسموم يف األغذية والعلف.أفضل تقدير متاو ملخ

تأخذ جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية باالعتبار ما يلي عند إعداد قائمـة   -10

 أولويات املواد اليت ستستعرضها جلنة اخلرباء املشرتكة:

 العادلة؛ياية املستهلكني ما  اوية الصحة وتالفى املمارسات التجارية غري  -

 اختصاصات جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية؛ -

 اختصاصات جلنة اخلرباء املشرتكة؛ -

ومعايري حتديد اخلطة االسرتاتيجية هليئة الدستور الغذائي وخطط عملها ذات الصلة  -
 ؛أولويات العمل

ير املخـاطر، مبـا يف ذلـك    نوعية وكمية وكفاية وتوافر البيانات وثيقة الصلة بأداء تقـد  -

 البيانات ما البلدان النامية؛
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 إمكانية االنتهاء ما العمل يف فرتة  منية معقولة؛ -

 تنوع التشريعات القطرية وأية معوقات ظاهرة أمام التجارة الدولية؛ -

 التأثري على التجارة الدولية )أض حجم املشكلة يف التجارة الدولية(؛ -

 البلدان النامية؛احتياجات واهتمامات  -

 سبق واضطلعت به منظمات أخرى. العمل الذض -

عند إحالة مواد إىل جلنة اخلرباء املشرتكة، ينبغـي علـى جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة        -11

وأن  بامللوثات يف األغذية أن تقدم نطاقًا لطلب تقدير املخاطر تـددًا بوضـوو، ومعلومـات خلفيـة،    

 ندما تسمى للتقييم مواد كيميائية .تشرو بوضوو أسباد الطلب ع

أن حتيـل أيضـًا جمموعـة مـا      جيو  للجنة الدستور الغذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة    -12

ما جلنة اخلرباء املشرتكة بشأن املخـاطر املقرتنـة    خيارات إدارة املخاطر بغية احلصول على توجيه

 رتبطة به.واحتماالت تقليل املخاطر امل بكل خيار ما اخليارات،

الدستور الغذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة أن تطلـب مـا جلنـة اخلـرباء         جيو  للجنة -13

املشـرتكة أن تســتعرض أيــة طرائـق وخطــوط توجيهيــة تتدارســها جلنـة الدســتور الغــذائي املعنيــة    

نـة الدسـتور   بامللوثات يف األغذية لتقدير مستويات االستخدام القصوى للملوثات والسموم. وتتقدم جل

الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية مبثل هذا الطلـب بغيـة احلصـول علـى توجيـه جلنـة اخلـرباء        

 املشرتكة بشأن القيود وإمكانية التطبيق ووسائل التنفيذ املالئمة لطريقة أو خلط توجيهي معني.

وتقـرر فيهـا جلنـة    يف احلاالت اليت تقوم فيها جلنة اخلرباء املشرتكة بتقـديرات للمخـاطر    -14

الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذيـة ويف نهايـة املطـاف هيئـة الدسـتور الغـذائي أن هنـاك        

أو هيئـة   ضرورة لتوجيه علمي إضايف، جيو  للجنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة     

حصـول علـى التوجيـه العلمـي     الدستور الغذائي أن تتقدم بطلب تدد للجنـة اخلـرباء املشـرتكة لل   

 الضرورض الختاذ قرار بشأن توصية تتعلق بإدارة املخاطر.

 إدارة املخاطر

ينبغي أن تهتدض توصيات جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة بشـأن        -15

إدارة املخاطر املقدمة إىل هيئة الدستور الغـذائي فيمـا يتصـل بـاملواد امللوثـة باملبـادئ الـواردة يف        

 والسـموم يف مواصفات الدستور الغذائي العامـة بشـأن امللوثـات    الديباجة واملالحق ذات الصلة يف 

 األغذية واألعالف.
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ينبغي أن تستند توصيات جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثـات يف األغذيـة بشـأن إدارة     -16

املخاطر املقدمة إىل هيئـة الدسـتور الغـذائي والـيت تشـمل جوانـب الصـحة والسـالمة يف مواصـفات          

دمـة مـا جلنـة اخلـرباء     األغذية واألعالف ذات الصلة بالصـحة البشـرية إىل تقـديرات املخـاطر املق    

وأن تأخذ باالعتبار الشكوك ذات الصلة وعوامل السالمة الـيت يـرد وصـفها يف تقـديرات      املشرتكة،

جلنة اخلرباء املشرتكة للمخـاطر والتوصـيات الـيت تتقـدم بهـا. وعنـد وضـع املواصـفات ومـدونات          

 امـل مشـروعة أخـرى،   السلوك واخلطوط التوجيهية اخلاصة بها، ينبغي عليها عندما تطبق أية عو

لبيـان  وفقـًا   أن تـبني ذلـك بوضـوو،    باإلضافة إىل تقديرات املخاطر املقدمة مـا اللجنـة املشـرتكة،   
 املبادئ بشأن دور العلم يف عملية اختاذ القرار يف الدستور الغذائي، ومدى مراعاة العوامـل األخـرى،  

 وأن حتدد أسباد قيامها بذلك.

توافــق اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذيــة فقـط علـى املستويات القصوى لتلـك  ينبغي أن  -17

أكملت جلنة اخلرباء املشرتكة أو مشاورات خـرباء أخـرى لـدى منظمـة األغذيـة       (1)امللوثات اليت 

امللوث تليب املعايري اليت أرسيت العتبار  (2) ملخاطرها، تقديرًا كميًا والزراعة/منظمة الصحة العاملية

الدسـتور   جلنـة حسـب سياسـة   ) مساهمًا كبريًا يف إمجالي التعـرض الغـذائي بالنسـبة للمسـتهلكني    

األغذيــة بشــأن تقــدير التعــرض للملوثــات والســميات يف األغذيــة أو يف لوثــات باملاملعنيــة الغــذائي 
خطـط  مـا خـالل    ميكا حتديد مستوى امللوثات يف األغذيـة أو األعـالف   (3) ،(جمموعات األغذية

املعاينة وطرائق التحليل املالئمة، حسبما أقرها الدستور الغذائي. وينبغي للجنة املعنية بامللوثـات يف  

األغذية أن تأخذ باالعتبار القدرات التحليلية لدى البلدان النامية مـا مل تتطلـب اعتبـارات الصـحة     

 العامة خالف ذلك.

ت يف األغذيـة أن تضـع مسـتويات قصـوى     جيو  للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثـا  -18

ملعاجلة الوجود املربر للمواد و ييزه عا االستخدام املقصود غري املرّخ  يف األغذية واألعالف الذض 

 .ميكا أن يؤدض إىل خماوف تتعلق بالصحة البشرية

يات ينبغي على جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثـات يف األغذيـة عنـد التوصـية باملسـتو      –19

أن تأخذ باالعتبار االختالفات يف أمناط اسـتهالك   القصوى للملوثات والسموم يف األغذية واألعالف،

األغذيــة والتعــرض التغــذوض علــى املســتويني اإلقليمــي والقطــرض حســبما تقــدرها  جلنــة اخلــرباء  

 املشرتكة.

ينبغي على جلنة الدستور الغذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة، قبـل الصـياغة النهائيـة        -20

ملقرتحات املستويات القصوى للملوثات والسموم، أن حتصل على املشورة العلمية ما جلنـة اخلـرباء   

يـة  املشرتكة حول سالمة جوانب التحليل واملعاينة، وحول تو يع تركيز امللوثـات والسـموم يف األغذ  
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وحول اجلوانب الفنية والعلمية األخـرى، حسـبما تقتضـى الضـرورة، مـا أجـل تـوفري         واألعالف،

 .أسس علمية مناسبة ملقرتحاتها بشأن إدارة املخاطر املقدمة إىل هيئة الدستور الغذائي

 جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة لألغذية - 4القسم 

 إعداد وثائق تقدير املخاطر

عند وضع جدول أعمال اجتمـاع جلنـة اخلـرباء املشـرتكة، ينبغـي أن تعمـل أمانـة جلنـة          -21

اخلرباء املشرتكة بصورة وثيقة مع جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذيـة وأمانـة هيئـة    

نيـة  الدستور الغذائي يف الوقت املناسب لضمان أن تعا  أولويات عمـل جلنـة الدسـتور الغـذائي املع    

بامللوثات يف األغذية. وينبغي أن تعطي أمانة جلنة اخلرباء املشرتكة األولوية القصـوى للمـواد الـيت    

تشكل مشكالت معروفة أو متوقعة يف التجارة الدولية، أو تلك اليت تشـكل حالـة طـوارئ أو خطـرا     

 وشيكا على الصحة.

 تقدير املخاطر

رباء املشرتكة للمشاركة يف أض اجتمـاع معـني   ينبغي أن جيرض لدى اختيار خرباء جلنة اخل -22

وخربة علمية مطلوبتني لتقدير املواد املوضوعة على جـدول األعمـال    النظر بعناية فيما يلزم ما كفاءة

 .واالستقاللية، مع األخذ بعني االعتبار التمثيل اجلغرايف لضمان  ثيل مجيع األقاليم

اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية بتقديرات خماطر ينبغي أن تزود جلنة اخلرباء املشرتكة  -23

 مرتكزة إىل العلم تشمل املكونات األربعة لتقديرات املخاطر حسبما حددتها هيئة الدسـتور الغـذائي.  

وينبغي على جلنة اخلرباء املشرتكة أن حتدد، إىل أقصى حـد ممكـا، املخـاطر املرتبطـة مبختلـف      

ــات   ــة للملوث ــرض األغذي ــتويات تع ــد   مس ــبة، ق ــات املناس ــ  املعلوم ــبب نق ــا بس ــموم. ولك  والس

 ال يكون هذا ممكنًا إال على أساس كل حالة على حدة.

ينبغي أن تسعى جلنة اخلرباء املشرتكة جاهدة ألن تبين تقديراتها للمخـاطر علـى بيانـات     -24

البيانات بيانات رقابـة  وينبغي أن تشمل هذه  عاملية شاملة، مبا يف ذلك بيانات ما البلدان النامية.

 األوبئة ودراسات التعرض.

ينبغي على جلنة اخلرباء املشرتكة، عند تقييم التعرض الغذائي إىل امللوثات والسـموم أثنـاء    –25

 أن تأخذ باالعتبار االختالفات اإلقليمية يف أمناط استهالك األغذية. تقدير املخاطر

 األغذيةاالتصال مع اللجنة املعنية بامللوثات يف 

ينبغي أن تسـعى جلنـة اخلـرباء املشـرتكة جاهـدة إىل تزويـد اللجنـة املعنيـة بامللوثـات يف           -26

 األغذية بتقديرات كمية للمخاطر ترتكز إىل  العلم على حنو يتسم بالشفافية.
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ينبغي أن تزود جلنة اخلرباء املشرتكة جلنة الدستور الغذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة     -27

وعلـى فئـات فرعيـة بعينهـا مـا       علومات عا إمكانية تطبيق تقدير املخاطر على عامة السـكان، بامل

السكان، وعا أية معوقات وشكوك وافرتاضات. وأن حتدد، قدر اإلمكان، األخطار احملتملـة علـى   

 السكان األكثر انكشافًا على املخاطر )األطفال والنساء يف سا احلمل وكبار السا مثال(.

ي على جلنة اخلرباء املشـرتكة أن تقـدم إىل جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبلوثـات        ينبغ –28

األغذية وجهات نظرها بشأن سالمة وجوانب تو يع البيانات املتاحة فيما يتعلق بامللوثات والسـموم  

وأن تـوفر تفاصـيل عـا حجـم      غي األغذية واألعالف، اليت استخدمت لتقديرات كميـة التعـرض،  

ية وأعالف معينة يف التعرض، والـيت قـد تكـون ذات صـلة بتوصـيات اللجنـة املعنيـة        مساهمة أغذ

 مبلوثات األغذية بشأن إدارة املخاطر.  

ينبغي على جلنة اخلرباء املشرتكة أن تبلغ جلنة الدستور الغذائي املعنية مبلوثات األغذيـة   –29

لجنة اخلرباء املشرتكة، عند إبـالغ  وينبغي ل بنطاق ومصدر الشكوك فيما يتعلق بتقديراتها للمخاطر.

هــذه املعلومــات، أن تــزود جلنــة الدســتور الغــذائي املعنيــة مبلوثــات األغذيــة بوصــف للمنهجيــة  

 .تقديرها للمخاطر واإلجراءات اليت اتبعتها يف تقدير أية شكوك تعرتض

مبلوثات األغذيـة   ينبغي على جلنة اخلرباء املشرتكة أن تبلغ جلنة الدستور الغذائي املعنية –30

للمخاطر، مبا يف ذلك االفرتاضـات الضـمنية الـيت     بأساس كافة االفرتاضات املستخدمة يف تقديراتها

 استخدمت ألخذ الشكوك باالعتبار.  

يقتصر إسهام جلنة اخلرباء املشرتكة يف تقـدير املخـاطر املقـدم إىل جلنـة الدسـتور الغـذائي        –31

عرض مداوالتها واستنتاجاتها بشأن تقديرات املخاطر بصورة كاملة  املعنية بامللوثات يف األغذية على

وال ينبغي أن يشمل إبالغ جلنة اخلرباء املشرتكة عا تقديراتها للمخاطر تبعات حتليالتهـا   وشفافة.

على التجارة أو العواقب األخرى غري املتعلقة بالصحة العامة. وينبغي عليها أن تضـما اتسـاق هـذه    

 .دئ العمل بشأن حتليل املخاطر للتطبيق يف إطار الدستور الغذائيمبااخليارات مع 
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 سياسات جلنة ملوثات األغذية لتقدير التعرض للملوثات

 والسموم يف األغذية لو جمموعات األغذية

 مقدمة - 1القسم 

كل األغذية اليت حتتوض على ملوث أو مواد لال حتتاج املستويات القصوى إىل أن حتدد  -1

 يف واألعالف، وتن  ديباجة مواصفات الدستور الغذائي العامة للملوثات والسموم يف األغذيةسامة. 

على أن "احلدود القصوى حتدد فقط يف األغذية حييف يوجد امللوث بنسبة تشكل  2-3-1 القسم

خطرا إذا تعرض هلا املستهلك. وجيدر وضعها بطريقة حيصل فيها املستهلك على ياية مناسبة". 

املواصفات لألغذية اليت تساهم قليال يف التعرض الغذائي يستوجب أنشطة تطبيق ال تساهم  إن وضع

 بشكل مفيد يف حتقيق نتائج صحية. 

يشكل تقدير التعرض أحد العناصر األربعة لتقييم املخاطر ضما إطار حتليل املخاطر الذض  -2

وتقدم املساهمة املقدرة ألغذية معينة اعتمده الدستور الغذائي كقاعدة لعمليات وضع املواصفات كافة. 

أو جمموعات ما األغذية يف جمموع التعرض الغذائي مللوث فيما خي  نقطة انتهاء خطر كمّي على 

الصحة، )املتناوالت اليومية القصوى املؤقتة املسموو بها، أو متناول أسبوعي مقبول ومؤقت مثال( 

دارة خماطر أغذية معينة أو جمموعات ما األغذية. املزيد ما املعلومات الضرورية لوضع األوليات إل

وجيدر أن توجه تقديرات التعرض ما قبل سياسات واضحة وضعها الدستور الغذائي بهدف  يادة 

 شفافية قرارات إدارة املخاطر.

ويهدف هذا امللحق إىل حتديد اخلطوات يف اختيار بيانات امللوثات والتحليالت اليت تقوم  -3

اء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وجلنة الدستور بها جلنة اخلرب

املعنية بامللوثات يف األغذية عندما تطلب منها جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل 

 األغذية إجراء تقدير للتعرض الغذائي.

ير التعرض للملوثات والسموم الذض تسلط املكونات التالية الضوء على جوانب خاصة بتقد -4

أجرته جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد 

املضافة إىل األغذية والذض يساهم يف ضمان شفافية واتساق تقديرات املخاطر املستندة إىل العلم. وتقوم 

غذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األ

إىل األغذية بتقدير التعرض للملوثات والسموم يف األغذية بطلب ما جلنة الدستور الغذائي املعنية 

بامللوثات يف األغذية. وسوف تأخذ اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية هذه املعلومات بعني االعتبار 

 سة خيارات إدارة املخاطر والقيام بتوصيات يف ما يتعلق بامللوثات والسموم يف األغذية.عند درا
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 تقدير التعرض الغذائي اإلمجالي مللوث لو مادة سامة يف األغذية/جمموعات األغذية - 2القسم 

تستخدم جلنة اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة           -5

واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية البيانات املتوافرة ما الـدول األعضـاء ومـا النظـام العـاملي لرصـد       

البيئة/برنامج تشغيل األغذية لنظام خمتربات التحليل املعنية مبستويات امللوثات يف األغذية وكميـة  

ة. وُيعـرب عـا هـذا بنسـبة     األغذية املستهلكة لتقدير التعرض الغذائي اإلمجالي مللوث أو مـادة سـام  

مئوية ما املتناول املقبول )املتناول اليومي املقبول واملؤقت، أو املتناول األسبوعي املقبـول واملؤقـت أو   

نقطة مرجعية مسّية مناسبة أخرى(. وتستخدم جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة  

فة إىل األغذية البيانات املتـوافرة عـا املتنـاوالت مقرتنـة     ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضا

بالبيانات عا إمكانية التسـبب بالسـرطان لتقـدير املخـاطر احملتملـة علـى السـكان لعامـل مسـبب          

 للسرطان ليس له حد واضح.

حتدد البيانـات التحليليـة املتـوافرة الـيت تقـدمها البلـدان أو املصـادر األخـرى مسـتويات           -6

توسطة/املنخفضة يف األغذية. وتقرتن هـذه البيانـات باملعلومـات املتـوافرة للنظـام العـاملي       امللوثات امل

لرصد البيئة/النظم الغذائية للمجموعات االستهالكية لتوفري تقديرات للتعـرض الغـذائي للمنـاطق يف    

يـة واملعنيـة   العامل. وتقدم جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامل  

باملواد املضافة إىل األغذية تقـديرا يسـمح للنظـام العـاملي لرصـد البيئـة/النظم الغذائيـة للمجموعـات         

 االستهالكية بأن تقرتد أو تتجاو  املتناول املقبول.

ويف بعا األحوال، ميكا أن تستخدم جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة   -7

ية واملعنية بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة بيانـات امللـوث القطـرض املتـوافرة و/أو        ومنظمة الصحة العامل

استهالك األغذية الفردض لتقديم تقديرات دقيقة أكثر عا التعرض الغذائي اإلمجالي، وبوجه خاص 

 الفئات املعرضة مثل األطفال.

الصـحة العامليـة واملعنيـة    تقوم جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة   -8

بامللوثات يف األغذية بتقـديرات للتعـرض بطلـب مـا جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف          

األغذية باستخدام النظام العـاملي لرصـد البيئـة/النظم الغذائيـة للمجموعـات االسـتهالكية وبيانـات        

ديلـة املقرتحـة علـى التعـرض الغـذائي      االستهالك القطرض املتوفرة لتقدير تأثري احلدود القصـوى الب 

لتبليغ جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية وملوثات األغذية عا هذه اخليـارات  

 إلدارة املخاطر، عندما يقتضى األمر ذلك.
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حتديد األغذيـة/جمموعات األغذيـة الـيت تسـاهم بشـكل مفيـد يف التعـرض الغـذائي          - 3القسم 

 ي مللوث لو مادة سامةاإلمجال

حتدد جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليـة واملعنيـة    -9

باملواد املضافة إىل األغذية ما خالل تقديرات التعرض الغـذائي، األغذيـة/جمموعات األغذيـة الـيت     

املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة     تساهم بشكل مفيد يف التعرض مبوجب معيار جلنة الدسـتور الغـذائي  

 الختيار جمموعات األغذية اليت تساهم يف التعرض.

ــار      -10 ــايري الختيـ ــة املعـ ــات يف األغذيـ ــة بامللوثـ ــذائي املعنيـ ــتور الغـ ــة الدسـ ــدد جلنـ حتـ

األغذية/جمموعات األغذية اليت تساهم بشكل مفيد يف التعـرض الغـذائي اإلمجـالي مللـوث أو مـادة      

ملعايري إىل نسبة املتناول املقبول )أو نقطـة انتهـاء تشـكل خطـرا علـى الصـحة(       سامة. وتستند هذه ا

واليت تساهم فيها أغذية معينة/جمموعة ما األغذية وعدد املناطق اجلغرافيـة )كمـا حيـددها النظـام     

النظم الغذائية للمجموعات االستهالكية( حييف تتجاو  التعرضات الغذائية هذه /العاملي لرصد البيئة

 ة.النسب

 املعايري هي التالية: -11

األغذية أو جمموعات األغذية اليت يساهم تعرضها للملـوث أو املـادة السـامة بنسـبة      )أ(

تقريبا أو أكثر ما املتناول املقبول )أو نقطة انتهـاء خطـر علـى     30يف املائة 10توا ض 

العـاملي  الصحة مماثل( يف واحد ما النظم الغذائية للمجموعات االستهالكية/ النظـام  

 لرصد البيئة؛

 أو،

األغذية أو جمموعة األغذية اليت يساهم تعرضها للملوث أو املادة السـامة يف حـوالي    )د(

يف املائة أو أكثر ما املتناول املقبول )أو نقطة انتهاء خطر على الصـحة مماثـل( يف    5

 ئة؛واحد ما النظم الغذائية للمجموعات االستهالكية /النظام العاملي لرصد البي

 أو،

األغذية أو جمموعة األغذية اليت ميكا أن يكون هلا تأثري مهم على التعـرض لفئات  )ج(

يف املائـة مـا املتنـاول املقبـول      5معينة ما املستهلكني، رغم أن التعرض قد ال يفوق 

)أو نقطة انتهاء خطر على الصحة مماثل( يف أض مـا النظـام العـاملي لرصـد البيئـة/      

                                                 
 ئة.اما امل 1/10مقربة إىل أقرد   30
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لمجموعات االستهالكية. ويتم البحيف يف هـذه األغذيـة علـى أسـاس     النظم الغذائية ل

 .ةكل حالة على حد

ــة    - 4القســم ــن األغذي ــة م ــة معينة/جمموع ــوث يف لغذي ــة املل ــع لكثاف ــات التوزي  وضــع منحني

 لو اخلطوات التالية( 2)بالتزامن مع القسم 

ومنظمـة الصـحة العامليـة    تستخدم جلنة اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة        -12

واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية البيانات التحليلية املتوفرة عا مسـتويات امللوثـات أو السـموم يف    

أغذية/جمموعات األغذية احملددة كمساهم مهم يف التعرض الغذائي لوضع منحنيات التو يع لكثافة 

الغذائي املعنية بامللوثـات يف األغذيـة. وسـوف     امللوثات يف األغذية الفردية إذا طلبت جلنة الدستور

تراعي جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية هذه املعلومات عند دراسـة خيـارات إدارة   

املخاطر واقرتاو املستويات األدنـى الـيت ميكـا حتقيقهـا فيمـا خيـ  امللوثات/السـموم يف األغذيـة         

 بشكل عام، إذا كان ذلك مناسبا.

وتستخدم جلنة اخلرباء املشرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة         -13

واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية، إذا أمكا األمر، البيانات الفردية ما منـاذج مركبـة أو بيانـات    

انات اجملّمعة حتليلية جمّمعة إلنشاء منحنيات التو يع. وعندما ال تتوفر هذه البيانات تستخدم البي

)احنراف معيارض هندسي ومنخفا مثال(. غري أنه جيـدر أن تـدقق جلنـة اخلـرباء املشـرتكة بـني       

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية يف أساليب إنشـاء  

 منحنيات التو يع باستعمال البيانات اجملّمعة.

يـات التو يـع للجنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة         وخالل عـرض منحن  -14

وملوثات األغذية، جيدر أن توفر جلنـة اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة         

الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية، قـدر اإلمكـان، استعراضـا شـامال لنسـب تلـوث       

م القصــوى والصــغرى( ونســبة األغذيــة/جمموعات األغذيــة الــيت حتتــوض علــى  األغذيــة )أض القــي

 ملوثات/مسوم على هذه املستويات.

تقـــدير تـــأثري املمارســـات الزراعيـــة واإلنتاجيـــة علـــى مســـتويات امللوثـــات يف   - 5القســـم 

 ، لو اخلطوة التالية(2األغذية/جمموعات األغذية )تتزامن مع القسم 

تقدر جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العامليـة واملعنيـة      -15

بامللوثات يف األغذية بطلب ما جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية التـأثري احملتمـل   

لبيانـات العلميـة   للممارسات الزراعية واإلنتاجية على مستويات امللوثات يف األغذية إىل حد تـوفري ا 
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لدعم هذه التقديرات. وتأخذ جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية هذه املعلومات بعني 

 باالعتبار عند البحيف يف خيارات إدارة املخاطر والقرتاو مدونات سلوك.

املخاطر مبراعاة هذه تقرتو جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية قرارات إدارة  -16

املعلومات. وبهدف حتسينها، قد تطلب جلنة الدستور الغـذائي املعنيـة بامللوثـات يف األغذيـة مـا      

جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنيـة بـاملواد املضـافة    

تنادا إىل خيـارات إدارة املخـاطر   إىل األغذية إجراء تقدير ثـان لـدرس تصـرفات تعـرض تـددة اسـ      

املقرتحة. وحتتاج املنهجية لتقدير التعرض للملوثات احملتمل فيما يتعلـق خبيـارات إدارة املخـاطر    

املقرتحة إىل مزيد ما التطور ما قبل جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة     

 األغذية.الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل 

  



 حتليل املخاطر: القسم الرابع

145 

 الدستور الغذائي املعنية  جلنة تطبقها اليت املخاطر حتليل مبادئ

 مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية

 النطاق –الغرض  -1

ما هذه الوثيقة هو حتديـد مبـادئ حتليـل املخـاطر الـيت تطبقهـا جلنـة الدسـتور          الغرض -1

األغذيـة. وتنبغـي قـراءة هـذه الوثيقـة بـاالقرتان مـع        الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف 

 "مبادئ العمل لتحليل املخاطر للتطبيق يف إطار هيئة الدستور الغذائي".

 األطراف املشاركة -2

 مسـؤوليات حددت مبادئ العمل لتحليل املخاطر املطبقـة يف إطـار هيئـة الدسـتور الغـذائي       -2

شـورة يف إدارة املخـاطر املتعلقـة مبخلفـات العقـاقري      خمتلف األطراف املشاركة. فمسـؤولية تقـديم امل  

جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة     البيطرية تقع على عاتق هيئة الدستور الغذائي وجها ها الفرعـي،  

يف األغذية، بينما تقع مسؤولية تقدير املخاطر بصورٍة مبدئية على عـاتق   مبخلفات العقاقري البيطرية

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل جلنة اخلرباء املشرتكة بني 

 األغذية.

ينبغي أن تقـيم جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات العقـاقري البيطريـة يف األغذيـة           -3

توصياتها إىل هيئة الدستور الغـذائي بشـأن إدارة املخـاطر فيمـا يتعلـق باحلـدود القصـوى املقرتحـة         

خلفات على تقديرات خماطر العقاقري البيطرية اليت تضعها اللجنة املشرتكة بني منظمـة األغذيـة   للم

 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

يف األغذية مسؤولة يف املقـام األول   جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية -4

 هيئة الدستور الغذائي.عا التوصية مبقرتحات إلدارة املخاطر لكي تقرها 

جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليـة املعنيـة بـاملواد     -5

 يف املقام األول عا تقديم املشورة العلمية املسـتقلة وتقـدير املخـاطر،    املضافة إىل األغذية هي املسؤولة

مبخلفات العقـاقري البيطريـة يف األغذيـة عنـد اختاذهـا      لتستند إليهما جلنة الدستور الغذائي املعنية 

قراراتها بشأن إدارة املخاطر. وتتوىل جلنة اخلرباء املشرتكة مساعدة جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة    

مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية عا طريـق تقييمهـا للبيانـات العلميـة املتاحـة عـا العقـاقري        

ياتهـا جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات العقـاقري البيطريـة يف         البيطرية اليت وضـعت أولو 

األغذية. كما تقدم جلنة اخلـرباء املشـرتكة مشـورتها بصـورٍة مباشـرة إىل منظمـة األغذيـة والزراعـة         

 ومنظمة الصحة العاملية واحلكومات األعضاء.
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شـفافة مبعرفـة منظمـة     يتم اختيار اخلرباء العلمـيني مـا جلنـة اخلـرباء املشـرتكة بطريقـة       -6

 األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، طبقًا للوائح جلان اخلرباء لكٍل منهما، على أساس الكفـاءة 

والتجربة يف تقييم املركبات املستخدمة كعقاقري بيطرية، واستقاللية هؤالء اخلـرباء بالنسـبة    واخلربة

 للمصاحل ذات العالقة، مع مراعاة التمثيل اجلغرايف.

 إدارة املخاطر يف جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية -3

 عند إدارة املخاطر، ينبغي إتباع نهج تكم، يتضما: -7

 أنشطة أولية إلدارة املخاطر؛ -

 تقييم خيارات إدارة املخاطر؛ -

 رصد ومراجعة القرارات املتخذة. -

ينبغي أن تستند القرارات إىل تقدير املخاطر، وأن تأخذ باالعتبار، عند االقتضاء، العوامـل   -8

املشــروعة األخــرى ذات الصــلة حبمايــة صــحة املســتهلكني وضــمان ممارســات نزيهــة يف التجــارة 

 .31للمعايري اخلاصة بدراسة العوامل األخرى املشار إليها يف بيان املبادئ الثانيباألغذية، وفقًا 

 األنشطة األولية إلدارة املخاطر 3-1

 تغطي هذه املرحلة األوىل ما إدارة املخاطر: -9

 وضع سياسة إلدارة املخاطر للقيام بتقييمات املخاطر؛ -

 حتديد مشكلة سالمة أغذية؛ -

 وضع دراسة أولية عا املخاطر؛ -

 ترتيب اخلطر يف قائمة تقدير املخاطر وحتديد أولويات إدارتها؛ -

 املخاطر؛ التكليف بتقدير -

 نتائج تقدير املخاطر.يف  النظر -

  

                                                 
االعتبار، )دليـل  ببدور العلم يف عملية صنع القرار يف هيئة الدستور الغذائي ومدى أخذ العوامل األخرى  املتعلقةبيان املبادئ   31

 إجراءات الدستور الغذائي(.
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 السياسات املتبعة يف تقدير املخاطر 3-1-1

الـيت   سياسات تقدير املخاطر عند وضع احلـدود القصـوى للمخلفـات يف األغذيـة،    تتضما  - 10

جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات العقـاقري       وضعتها هيئـة الدسـتور الغـذائي، مسـؤوليات     

يف األغذية وجلنـة اخلـرباء املشـرتكة والعالقـات املتبادلـة بينهمـا، باإلضـافة إىل املبـادئ          البيطرية

 األساسية لتقييمات جلنة اخلرباء املشرتكة والتوقعات منها.

 وضع قائمة األولويات 3-1-2

حتدد جلنة الدستور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات العقـاقري البيطريـة يف األغذيـة، مبسـاعدة         -11

ء، العقاقري البيطرية اليت قد  ثل مشكلة لسالمة املستهلك و/أو هلـا تـأثري معـاكس تتمـل     األعضا

على التجارة الدولية. وتقوم هذه اللجنة بوضع قائمة أولويات لتقوم جلنة اخلـرباء املشـرتكة بتقـدير    

 بنودها.

يطريـة ذات األولويـة   ينبغي أن يتوفر يف العقار البيطرض املقرتو إدراجه يف قائمة العقاقري الب -12

 الشروط التالية، أو كلها: اليت تتطلب وضع مستويات قصوى ملخلفاتها، بعا

أحد األعضاء قد اقرتو تقييم املركب )اسـتكمل منـوذج للمعلومـات املوصـى      أن يكون -

بإدراجها يف قائمة أولويات جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية 

 للنظر فيه وهو متوفر للجنة(؛يف األغذية 

 أن يكون العضو قد وضع ممارسات بيطرية جيدة فيما يتعلق باملركب؛ -

أن يكون ما احملتمـل أن يسـبب املركـب مشـكالت صـحة عامـة و/أو يف التجـارة         -

 الدولية؛

 أن يكون املركب متوفرًا كمنتج جتارض؛ -

 أن يكون هناك التزام بتوفري ملف هلذا املركب. -

يف األغذيــة يايــة  نــة الدســتور الغــذائي املعنيــة مبخلفــات العقــاقري البيطريــةجلتراعــي  -13

املعلومات السرية طبقًا التفاقية منظمة التجارة العاملية: االتفاق املتعلق حبقوق امللكيـة الفكريـة ذات   

ا ، وتبذل قصارى جهـده 39املادة  –القسم السابع: ياية املعلومات غري املعلنة  –الصلة بالتجارة 

 لتشجيع استعداد اجلهات املشاركة لتقديم بيانات لكي تقوم جلنة اخلرباء املشرتكة بتقديرها.
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 وضع دراسة لولية عن املخاطر

يطلب العضو )األعضاء( إدراج عقار بيطـرض يف قائمـة األولويـة. وينبغـي تقـديم املعلومـات        -14

)األعضـاء( أو مـا جانـب املشـاركني.     املتوفرة لتقييم الطلب سواء بصورة مباشرة ما جانـب العضـو   

 النموذج وتوضع دراسة أولية عا املخاطر مبعرفة العضو )األعضاء( مقدم )مقدمي( الطلب، باستخدام

 .ألف الوارد يف امللحق

يف إمكـان  يف األغذيـة   جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية حيثما تنظر -15

لمخلفـات علـى األصـناف األخـرى، جيـب حتديـد ذلـك بوضـوو يف         استشراف احلدود القصـوى ل 

 اخلصائ  التمهيدية للخطر. وتتضما الشروط:  

أن تكون الر م الشـاملة للبيانـات أو احلـدود قصـوى ملخلفـات األدويـة البيطريـة،         -

 متاحة لصنف واحد على األقل ما احليوانات  

حلــدود القصــوى أن يقــر اســتخدام الــدواء يف األصــناف الــيت يطلــب استشــراف ا  -

 لد عضو واحد على األقل وأن تقر املمارسة البيطرية السليمة.  باملخلفات هلا، يف 

األغذيـة يف اخلصـائ     يف جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقـاقري البيطريـة   تنظر -16

 أو عدم إدراجه يف قائمة األولويات. العقاقري البيطريةاألولية للخطر وتتخذ قرارا حول إدراج 

 ترتيب اخلطر يف قائمة تقدير املخاطر وحتديد لولويات إدارتها

يف األغذيـة فريـق عمـل     جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفـات العقـاقري البيطريـة   تشكل  -17

خمص  مفتوو العضـوية جلميـع األعضـاء واملـراقبني فيهـا لكـي يصـدر توصـيات بشـأن العقـاقري           

البيطرية اليت تدرج يف )أو حتذف ما( قائمة األولوية للعقاقري البيطريـة الـيت تقـوم جلنـة اخلـرباء      

العمل أيضـًا األسـئلة الـيت ينبغـي     املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية بتقييمها. ويضع فريق 

جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات      على اللجنة املشرتكة أن جتيب عليها وتوصـي بهـا إىل   

يف األغذيـة. وتنظـر هـذه األخـرية يف هـذه التوصـيات قبـل املوافقـة علـى قائمـة            العقاقري البيطريـة 

دد يف تقريرهـا أسـباد اختيارهـا واملعـايري     وعليها أن حت األولوية، آخذة باعتبارها القضايا القائمة.

 اليت استخدمتها يف ترتيب األولوية.

قائمـة أولويـات العقـاقري     جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقـاقري البيطريـة  ترسل  -18

البيطرية املتفق عليها اليت توصي بـأن تقـوم جلنـة اخلـرباء املشـرتكة بتقـديرها إىل هيئـة الدسـتور         

 .إلجراءات وضع معايري الدستور والنصوص املرتبطة بهاي لتبنيها كعمل جديد وفقًا الغذائ
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 التكليف بتقدير املخاطر 3-1-5

بعد تبين هيئة الدستور الغذائي على قائمة األولوية للعقاقري البيطرية كعمـٍل جديـد، تقـوم     -19

يف األغذيـة برفـع هـذه القائمـة إىل جلنـة       جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية

اخلرباء املشرتكة مع الدراسة النوعية األولية للمخاطر وكذلك اإلرشادات املعينة بشـأن طلـب جلنـة    

الدستور تقدير املخاطر. ثم ميضي خرباء جلنة اخلـرباء املشـرتكة ومنظمـة الصـحة العامليـة ومنظمـة       

املتعلقة بهذه العقاقري البيطريـة، علـى أسـاس امللـف املقـدم       األغذية والزراعة ُقدمًا يف تقدير املخاطر

لجنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات      و/أو مجيع البيانات العلمية األخرى املتاحـة. وجيـو  ل  

إحالة خيارات إدارة املخاطر، بغية احلصول على توجيه جلنة اخلـرباء املشـرتكة    العقاقري البيطرية

 احتماالت تقليل املخاطر املرتبطة بكل خيار ما اخليارات.بشأن املخاطر املرافقة و

 النظر يف نتائج تقدير املخاطر 3-2

عند انتهاء جلنة اخلرباء املشرتكة ما تقـدير املخـاطر، تعـد تقريـرًا مفصـاًل للـدورة التاليـة         -20

يشـري هـذا   يف األغذيـة للنظـر فيـه. وس    لجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفـات العقـاقري البيطريـة   ل

التقرير بوضوو إىل االختيـارات الـيت  ـت أثنـاء تقـدير املخـاطر، فيمـا يتعلـق بالشـكوك العلميـة           

 ومستوى الثقة يف الدراسات املقدمة.

عندما تكون البيانات غري كافية، جيو  للجنـة اخلـرباء املشـرتكة أن توصـي حبـد أقصـى        -21

املقبول املؤقت، مسـتخدمًة يف ذلـك اعتبـارات    مؤقت ملستوى املخلفات، على أساس املتناول اليومي 

سالمة إضافية. وإذا عجزت جلنة اخلرباء املشرتكة عا اقرتاو متناول يومي و/أو مسـتويات قصـوى   

للمخلفات بسبب نق  البيانات، ينبغي عندئذ أن يشري تقريرها بوضـوو إىل الثغـرات، وأن حتـدد    

كـا املضـي باملسـتويات القصـوى املؤقتـة للمخلفـات       إطارًا  منيًا ينبغي خالله تقـديم البيانـات. ومي  

العتمادها ما هيئة الدسـتور الغـذائي إىل أن    8بعملية اخلطوات، ولكا ال ينبغي التقدم إىل اخلطوة 

 تستكمل جلنة اخلرباء املشرتكة التقييم.

إتاحة تقارير التقييم اليت تضعها جلنة اخلرباء املشرتكة عا العقـاقري البيطريـة املعنيـة    نبغي ي -22

يف األغذيـة بوقـٍت كـاف حتـى      جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطريـة قبل اجتماع 

 ير مؤقت.ميكا لألعضاء النظر فيها بعناية. فإذا تعذر ذلك، يف حاالت استثنائية، ينبغي توفري تقر

ينبغي للجنة اخلرباء املشرتكة، إذا اقتضت الضـرورة، أن تقـرتو خيـارات خمتلفـة إلدارة      -23

جلنـة الدسـتور الغـذائي    املخاطر وتقدم يف تقريرها خيارات خمتلفة إلدارة املخاطر كـي تنظـر فيهـا    

وضـوو بـني تقـدير    يف األغذية. وينبغي لصيغة التقريـر أن  يـز ب   املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية

 املخاطر وبني تقييم خيارات إدارة املخاطر.
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يف األغذيـة أن تطلـب إىل    لجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطريـة جيو  ل -24

 جلنة اخلرباء املشرتكة أية إيضاحات إضافية.

ومناقشـات  ينبغي أن توثق تقارير جلنـة اخلـرباء املشـرتكة لكـل خيـار تستعرضـه أسـباد         -25

(. كما ينبغـي أن يكـون هنـاك توثيـق     األخرية هذه واستنتاجات عملية تقدير املخاطر )أو عدم وجود

 )أو عدم اختاذها هلذا القرار(. الغذائي كامل لقرار إدارة املخاطر الذض تتخذه جلنة الدستور

اللجنـة   قد يطلب وفد ما اللجنـة مزيـدا مـا الشـرو بشـأن الشـواغل العلميـة احملالـة إىل         -26

 (.3-3نظر القسم ابواسطة استمارة الشواغل )

 استخدام استمارة الشواغل 3-3

تعّد استمارة الشواغل أداة إضافية تتيح لألعضاء لفـت انتبـاه اللجنـة إىل الشـواغل العلميـة       -27

   فيما يتعلق بتقديرها للمخاطر

 :إجراءات استخدام استمارة الشواغل -28

ينبغي لألعضاء تقديم كافة استمارات الشواغل والوثائق الداعمة إىل أمانيت اللجنة  -

والدستور الغذائي بشأن احلدود القصوى ملستوى املخلفات املقرتحة اليت جرى 

أو اخلطوات الالحقة يف إجراءات اخلطوات،  3تعميمها للتعليق عليها يف اخلطوة 

ء على احلدود القصوى املقرتحة ملستوى ويفضل أن تكون جزءا ما تعليقات األعضا

املخلفات أو على أبعد تقدير بعد شهر واحد ما انعقاد دورة جلنة الدستور الغذائي 

املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية، بواسطة النموذج املوصى به يف 

 ؛امللحق باء

ة الدستور الغذائي سيتم وصف الشواغل العلمية اليت تعذر تناوهلا خالل دورة جلن -

املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية يف استمارة الشواغل وستتاو للجنة 

 لكي تستعرضها إىل جانب الوثائق الداعمة؛

قد يتيح تقديم استمارة للشواغل قبل انعقاد دورة جلنة الدستور الغذائي املعنية  -

للجنة إعداد توضيح ما قبيل مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية ألمانة ا

  االستجابة لبعا الشواغل خالل الدورة؛

ميكا تقديم الشواغل املتعلقة بتفسري البيانات احلالية )مثل استعراض احلد اليومي  -

 ؛املقبول( بدون احلاجة إىل أض بيانات إضافية

لا وتعذر تناوهلا خالل أعمال الدورة،  3إذا ما مت إدخال الشواغل يف اخلطوة  -

. ويف حال 5تقدم احلدود القصوى ملستوى املخلفات احملددة ملا بعد اخلطوة 
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فإن احلدود القصوى ملستوى املخلفات احملددة لا  6أدخلت الشواغل يف اخلطوة 

 ؛7تقدم ملا بعد اخلطوة 

 ؛جيب النظر يف الشواغل املشابهة مرة واحدة فقط ما قبل اللجنة -

موعدا لكي تستعرض الشواغل يف أسرع وقت ممكا على أمانة اللجنة أن حتدد  -

للسماو هلا باالستجابة هلا حبلول الدورة املقبلة للجنة الدستور الغذائي املعنية 

 .مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية

 تقييم خيارات إدارة املخاطر 3-4

يف األغذية أن  ضـي   جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطريةينبغي على  -29

قدمًا يف تقييم نقدض ملقرتحات جلنة اخلرباء املشرتكة بشأن املستويات القصوى للمخلفـات، وجيـو    

هلا أن تنظر يف عوامل مشروعة أخرى ذات صـلة حبمايـة الصـحة وممارسـات التجـارة النزيهـة يف       

ري باالعتبار عند النظر يف العوامل إطار حتليل املخاطر. ووفقًا لبيان املبادئ الثاني، ينبغي أخذ املعاي

األخرى. والعوامل املشروعة األخرى هـي تلـك الـيت ووفـق عليهـا يف الـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة          

والتعديالت التالية الـيت أدخلتهـا    32الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية

 هذه اللجنة.  

 املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية:جيو  جلنة الدستور الغذائي  -30

 أن توصي باملستويات القصوى على أساس تقدير جلنة اخلرباء املشرتكة؛ -

التوصية باستقراء احلدود القصوى ملخلفـات املبيـدات لنـوع آخـر أو أكثـر، حيـيف        -

تكون جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة    

ىل األغذية قد حـددت أن هنـاك مـا يـربر ذلـك علميـا وأن       إواملعنية باملواد املضافة 

 ؛حاالت عدم التأكد مت حتديدها بوضوو

أن تعّدل املسـتويات القصـوى مراعـاًة لـبعا العوامـل املشـروعة األخـرى املرتبطـة          -

 حبماية صحة املستهلكني وترويج املمارسات العادلة يف جتارة األغذية؛

أن تطلب ما جلنة اخلرباء املشرتكة إعادة النظر يف تقييم خملفات العقار البيطـرض   -

 موضع البحيف؛

                                                 
 .ALINORM 01/31ما الوثيقة  11لفقرة ا  32
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القصــوى للمخلفــات علــى أســاس خمــاوف إدارة أن  تنــع عــا تــبين املســتويات  -

املخاطر مبا يتفق مع مبادئ حتليـل املخـاطر هليئـة الدسـتور الغـذائي والتوصـيات       

 اليت قدمتها جلنة اخلرباء املشرتكة.

توجيــه إلدارة املخــاطر، حســب االقتضــاء، للعقــاقري البيطريــة الــيت مل   أن تضــع -

مقبـول هلـا و/أو توصـى حبـد      تستطع جلنة اخلرباء املشرتكة وضع متنـاول يـومي  

أقصى ملستوى املخلفات، مبا يف ذلك العقاقري اليت تثري قلقًا تددًا يتعلق بالصـحة  

البشرية. ونتيجة هلذا االعتبار، جيو  أن حتيل جلنـة الدسـتور املعنيـة مبخلفـات     

العقاقري جمموعة ما خيارات إدارة املخـاطر إىل جلنـة اخلـرباء املشـرتكة للحصـول      

 املخاطر احملتملة. يه بشأن املخاطر املصاحبة وختفيضاتعلى توج

 الطرق التحليلية املستخدمة يف الكشف عا املخلفات.توفر لينبغي إيالء اهتمام خاص  -31

 رصد وإعادة النظر يف القرارات املتخذة 3-4

الغـذائي.  جيو  لألعضاء أن يطلبوا إعادة النظر يف القرارات الـيت اختـذتها هيئـة الدسـتور      -32

قـد تكـون    وهلذا الغرض، ينبغي اقرتاو إدراج عقاقري بيطرية يف قائمـة األولويـة. وبشـكٍل خـاص،    

اخلطـوط التوجيهيـة لتصـميم    إعادة النظر يف القرارات ضرورية إذا كانت ختلق صعوبات يف تطبيـق  
ة يف وتنفيــذ برنــامج تنظيمــي وطــين لضــمان ســالمة األغذيــة مــرتبط باســتخدام العقــاقري البيطريــ  

 .(CAC/GL 71-2009)احليوانات املنِتجة لألغذية 

جيو  للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذيـة أن تطلـب مـا     -33

جلنة اخلرباء املشرتكة استعراض أية معارف علميـة جديـدة وأيـة معلومـات أخـرى تتعلـق بتقـدير        

ا يف ذلك املستويات القصوى املوضوعة للمخلفات. وينبغـي  مب ،املخاطر بشأن القرارات اليت اختذت

أن تراجع جلنة اخلرباء املشرتكة وحتّدث املواصفات أو النصوص ذات الصلة بالعقاقري البيطريـة يف  

 األغذية، حسب االقتضاء، يف ضوء املعلومات العلمية.  

ويات املخلفـات علـى   تنبغي إعادة النظر يف سياسات تقدير املخاطر للحـدود القصـوى ملسـت    -34

أساس القضايا والتجـارد اجلديـدة املتعلقـة بتحليـل خمـاطر العقـاقري البيطريـة. وهلـذا الغـرض،          

التفاعل مع جلنة اخلرباء املشرتكة ضرورض. و كـا مراجعـة العقـاقري البيطريـة الـواردة يف جـداول       

ي مقبـول أو حـد أقصـى    األعمال السابقة للجنة اخلرباء املشرتكة الـيت مل يـوص هلـا مبتنـاول يـوم     

 ملستوى املخلفات.
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 اإلبالغ عن املخاطر يف إطار إدارة املخاطر -4

وفقًا ملبادئ العمل يف حتليل املخاطر املطبقة يف إطـار الدسـتور الغـذائي، ينبغـي أن تضـما       -35

يف األغذية، بالتعـاون مـع جلنـة اخلـرباء      جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية

املشرتكة وأمانة هيئة الدستور الغذائي، أن تكون عملية حتليل املخاطر شفافة  امـًا وموثقـة توثيقـًا    

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفـات  كاماًل، وأن توفر نتائجها لألعضاء يف الوقت املناسب. وتقّر 

ن االتصاالت بني مقّدرض املخاطر وبني مديرض املخاطر مسألة حامسـة  يف األغذية أ العقاقري البيطرية

 األهمية لنجاو أنشطة حتليل املخاطر.

ضمانًا لشفافية عملية التقدير يف جلنة اخلرباء املشرتكة، تقوم جلنة الدستور الغذائي املعنية  -36

التوجيهية املتعلقـة بـإجراءات   مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية بتقديم تعليقاتها على اخلطوط 

 التقدير اليت تضع جلنة اخلرباء املشرتكة مشروعها أو تنشرها.
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 للف امللحق

املعنية مبخلفات  منوذج املعايرة للمعلومات الضرورية لقيام جلنة الدستور الغذائي

 العقاقري البيطرية يف األغذية برتتيب األولويات

 املعلومات اإلدارية

 للتضمني )األعضاء( مقدم )مقدمو( الطلبالعضو  -1

 البيطرية العقاقريأمساء  -2

 األمساء التجارية -3

 األمساء الكيميائية ورقم التسجيل -4

 أمساء وعناويا املنتجني األساسيني -5

 املنطقي واألساسالغرض والنطاق 

 حتديد املسألة املتعلقة بسالمة األغذية )خطر املخلفات( -6

 مقابل معايري اإلدراج يف قائمة األولوياتالتقدير  -7

 املخاطر مالمحعناصر 

 االستخداممربر  -8

منط استخدام العقار البيطرض، مبا يف ذلـك معلومـات عـا االسـتخدامات املوافـق عليهـا إن        -9

 توفرت

 السلع املطلود حتديد مستويات قصوى للمخلفات هلا حسب هيئة الدستور الغذائي -10

 املخاطر ولسئلة إىل مقدري املخاطراحتياجات تقدير 

 طلب تدد إىل مقدرض املخاطر -11
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 33املعلومات املتوفرة

 مسجلة البلدان حييف العقاقري البيطرية -12

 املستويات القصوى للمخلفات القطرية/اإلقليمية أو أية درجات مساو أخرى معمول بها -13

الصيدالنية والسّمية واأليا واستنفاد الفضـالت  قائمة البيانات املتوفرة )املتعلقة باخلصائ   -14

 وطرق التحليل(

 اجلدول الزمين

املوعد الذض ميكـا فيـه تقـديم البيانـات إىل جلنـة اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة            -15

 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية

  

                                                 
األولية، على العضو )األعضاء( أن يأخذ يف اعتباره البيانات احلديثـة املطلوبـة، حتـى    املخاطر مالمح عند إجراء دراسة عا   33

القصوى للمخلفات اللتني تنشرهما جلنـة اخلـرباء    ستوياتميكا تقييم العقار البيطرض مبا يسمح بوضع املتناول اليومي املقبول وامل

 .املعنية باملواد املضافة إىل األغذيةاملشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
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 باء امللحق

 منوذج استمارة شواغل

 قدمها: )اسم الوفد( -

 التاريا: -

 العّقار البيطرض: -

 السلعة )النوع واألنسجة(:  -

 احلد األقصى ملستوى املخلفات )ملغ/كلغ(:  -

 اخلطوة احلالية: -

 وصف الشواغل: -

موجز عا وثائق الدعم اليت ستقدم إىل اللجنة )مثل السمية، واملخلفات وامليكروبيولوجيا،  -

 الغذائية(: وتقدير تعرض النظم
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  املخاطر تقييم اتسياس

 األغذية يف البيطرية العقاقري ملخلفات

دور جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية بـاملواد  

 املضافة إىل األغذية

املعنيـة بـاملواد    جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليـة  -1

املضافة إىل األغذية هي جها  خرباء علمي مستقل شكله املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة واملـدير  

كلتيهمـا، لتقـوم مبهمـة إسـداء      العام ملنظمة الصحة العاملية طبقًا للقواعد املعمـول بهـا يف املنظمـتني   

 ألغذية.املشورة العلمية بشأن خملفات العقاقري البيطرية يف ا

ينطبق هذا امللحق على عمل جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة      -2

الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية يف إطار الدستور الغذائي، وعلى األخ  يف عالقته 

يف  العقـاقري البيطريـة   جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات     بطلبات املشورة اليت يتلقاهـا مـا   

 األغذية.

تزود جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة      )أ(

جلنة الدستور الغذائي املعنيـة مبخلفـات العقـاقري    املعنية باملواد املضافة إىل األغذية 

ملبـادئ   يف األغذية بتقييمات للمخـاطر علـى أسـاس علمـي جتريهـا طبقـاً       البيطرية

مـع تطبيـق اخلطـوات    ، العمل لتحليل املخاطر لتطبيقها يف إطار الدسـتور الغـذائي  

األربع لتقييم املخاطر. وعلى جلنـة اخلـرباء املشـرتكة أن تواصـل اسـتخدام عمليـة       

ــرتاو احلــدود القصــوى      ــول واق ــومي املقب ــاول الي ــد وضــع املتن ــيم املخــاطر عن تقي

ا جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات للمخلفات، و/أو ترد على أسئلة أخرى م

 ؛العقاقري البيطرية يف األغذية

ينبغي على جلنة اخلرباء املشـرتكة لـدى تقييمهـا للمخـاطر أن تأخـذ يف اعتبارهـا        )د(

العلميـة املتـوفرة، وأن تسـتخدم إىل أقصـى حـد ممكـا        والتقييمات مجيع البيانات

 ؛املعلومات الكيفيةوأيضًا  املعلومات الكمية املتوافرة

والشـكوك   الضـغوطات ينبغي أن تبلغ جلنة اخلرباء املشرتكة بصـورٍة واضـحة عـا     )ج(

 ؛واالفرتاضات اليت هلا أض تأثري على تقييم املخاطر

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات ينبغي على جلنة اخلرباء املشرتكة أن تزود  )د(

لومـات عـا إمكانيـة تطبيـق تقـدير املخـاطر علـى        يف األغذية باملع العقاقري البيطرية

السكان عامـة وعلـى األخـ  علـى فئـات معينـة مـنهم، وكـذلك باملعلومـات عـا           
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بذلك، كما ينبغي أن حتدد، قـدر   العواقب على الصحة العامة وأية معوقات ترتبط

اإلمكان، املخاطر احملتملة على جمموعاٍت معينة ما السكان قد تكون أكثر تعرضـًا  

 ؛ر ما غريها )مثل األطفال(للخط

 ؛ينبغي أن يستند تقييم املخاطر إىل تصورات واقعية للتعرض )هـ(

ينبغـي إتبـاع    عندما يستخدم العقار البيطرض كدواء بيطرض ويف الوقت نفسه كمبيد، )و(

نهج منسق بني جلنة اخلرباء املشرتكة وبني االجتماع املشرتك بني منظمـة األغذيـة   

 ؛لصحة العاملية املعين مبخلفات املبيداتوالزراعة ومنظمة ا

ينبغي التوصية حبـدود قصـوى ملسـتويات املخلفـات تتسـق مـع املتنـاول اليـومي أو          ) (

 اجلرعة احلادة املرجعية، حييف يكون ذلك مناسبًا، لألنسجة احليوانيـة املسـتهدفة  

غذائيـة  )مثل العضالت والدهون، أو الدهون واجللـود، والكليـة، والكبـد( ويف سـلع     

معينة )مثل البيا واأللبان والعسـل( آتيـة مـا األنـواع احليوانيـة املسـتهدفة الـيت        

اسـتنادا إىل أرقـام    ميكا إعطاؤها عقـارًا بيطريـًا طبقـًا للممارسـات البيطريـة اجليـدة      

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفـات العقـاقري   االستهالك املناسبة. وعندما تطلب 

ة التوسـع يف احلـدود القصـوى ملسـتوى املخلفـات لتشـمل أنواعـًا        يف األغذي البيطرية

 ؛أخرى، سيتم النظر يف ذلك إذا توفرت البيانات املالئمة

 لدى النظر يف إمكانية تعميم احلدود القصوى ملستوى املخلفات: )و(

يفرتض التوقع بشكل معقول أن نوعني اثنني منتجني للغذاء متصلني  -

بيولوجيا/فسيولوجيا يتسمان عادة بنمط مشابه ما حييف استقالد خملفات 

 العقاقري البيطرية وتو يعها واستنزافها )مثال ما حيوان جمرت آلخر(. 

دعو جيب أن يكون هناك احتمال معقول بأال يطرأ أيا )أو أيضات( فريد)ة( ي -

إىل القلق ما الناحية السمية يف األنواع اليت مت تعميم احلدود القصوى للمخلفات 

 اخلاصة بها.

ينبغي للجنة، حني يطلب منها ذلك، أن تقّدر خمتلف بدائل إدارة املخاطر  -

وأن تقدم يف تقريرها تداعيات تلك البدائل املختلفة إلدارة املخاطر لكي تنظر 

 ائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية.فيها جلنة الدستور الغذ

عندما ال تتوفر بيانات علميـة كافيـة إلكمـال التقيـيم، ينبغـي علـى جلنـة اخلـرباء          (ط)

املشرتكة أن تشري إىل الفجوات يف البيانات وتقرتو إطارًا  منيًا ينبغي أن تقدم خالله 
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مـا   10رتكة بتوجيه وفقا للنقطة أن توصي جلنة اخلرباء املش البيانات. وميكا أيضًا

 .مبادئ العمل لتحليل املخاطر للتطبيق يف إطار الدستور الغذائي

 

 محاية البيانات

نظرًا ألهمية امللكية الفكرية يف إطار تقديم بيانات للتقييم العلمـي، وضـعت جلنـة اخلـرباء      -3

الرتتيبـات للجهـات املشـاركة    املشرتكة ترتيبات لضمان سرية بعا البيانات املقدمة. وتسـمح هـذه   

بإعالن البيانات اليت ينبغي أن تعترب سرية. ويدخل ضما هذه الرتتيبات إجراء مشـاورات رمسيـة   

 مع هذه اجلهات.

 احلدود القصوى ملستوى املخلفات مبعايريالتعبري عن نتائج تقييم املخاطر 

يـة املسـتهدفة )مثـل    ينبغي وضع احلدود القصـوى ملسـتويات املخلفـات لألنسـجة احليوان     -4

العضالت والدهون، أو الـدهون واجللـود، والكليـة، والكبـد( ولسـلع غذائيـة معينـة )مثـل البـيا          

واأللبان والعسل( آتية ما األنـواع احليوانيـة املسـتهدفة الـيت ميكـا إعطاؤهـا عقـارًا بيطريـًا طبقـًا          

 للممارسات البيطرية اجليدة.

يف األنسـجة املسـتهدفة املتنوعـة خمتلفـة كـثريًا،       مع ذلك، إذا كانت مستويات املخلفات -5

فاملطلود ما جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة املعنيـة      

باملواد املضافة إىل األغذية أن تنظر يف احلدود القصوى ملستوى املخلفات لنسيجني منها على األقـل.  

احلدود القصوى ملستوى املخلفات يف العضالت أو الدهون هـو األفضـل   ويف هذه احلالة، فإن حتديد 

 حتى ميكا التحقق ما امتثال األغذية ذات املنشأ احليواني املتداولة يف التجارة الدولية.

عندما يرتبط حساد احلدود القصـوى ملسـتوى املخلفـات مبـا يتسـق مـع املتنـاول اليـومي          -6

لجنـة اخلـرباء املشـرتكة أن تصـف هـذه احلالـة بوضـوو يف        املقبول بفرتة ختل  طويلـة، ينبغـي ل  

 تقريرها.

ينبغي للجنة اخلرباء املشرتكة تقديم تفسري واضح وأساس منطقـي السـتنتاجاتها وتوصـياتها.     -7

هام بشكل خاص عندما ال ميكا وضع متناول يومي مقبول و/أو التوصية حبدود قصـوى ملسـتوى    وذلك

البيانات أو بسبب خماوف تتعلق بالصحة العامة، أو عندما توصي جلنـة  املخلفات بسبب الثغرات يف 

 .اخلرباء املشرتكة بسحب احلدود القصوى ملستويات املخلفات أو املتناول اليومي املقبول
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 مبادئ حتليل املخاطر اليت تطبقها

 جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات

 النطاق -1

ملبـادئ   جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات املبيـدات      تتناول هذه الوثيقة تطبيقـات   -1

حتليل املخاطر، باعتبارها اجلها  املخت  بإدارة املخاطر، وباعتبار االجتماع املشـرتك بـني منظمـة    

يسـر  األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات جها  تقيـيم املخـاطر الـذض ي   

وينبغـي   ملبادئ العمل يف حتليل املخاطر لتطبيقها يف إطـار عمـل الدسـتور الغـذائي.    التطبيق املوحد 

مبـادئ العمـل لتحليـل املخـاطر لتطبيقهـا يف إطـار عمـل الدسـتور         قراءة هذه الوثيقة باالقرتان مـع  
 الغذائي.

 اجلوانب العامة -2

 موجز عملية وضع احلدود القصوى ملستويات املخلفات

املعنية مبخلفات املبيدات، فـإن تقـديم املشـورة     الغذائي بشأن عند التصدض لقضايا الدستور -2

 الغـذائي  بشأن إدارة املخاطر هو مسؤولية هيئة الدسـتور الغـذائي وجلنـة الدسـتور    واختاذ القرارات 

املعنية مبخلفات املبيدات، بينما تقييم املخاطر هو مسؤولية االجتماع املشرتك بـني منظمـة األغذيـة    

 والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات.

قيام عضـو أو مـراقبني بتسـمية مبيـد      عنداحلد األقصى ملستوى املخلفات  ضعتبدأ عملية و -3

أمـانيت  لتشـاور مـع   التسـمية، تقـوم اللجنـة با    تـدارس رتك. ولـدى  يمه االجتماع املشـ معني لكي يق

 أولوية املبيد وتعيني موعد تقييمه.   بتحديدالجتماع املشرتك ا

البيانـات   يفمنظمـة الصـحة العامليـة    مجاعة التقدير األساسية ملخلفـات املبيـدات يف    نظرت -4

 ةمتنـاول يـومي مقبـول وجرعـ     بهـدف تقـدير   منتهى التسممجمموعة واسعة ما  املتاحة اليت تشمل

 إذا كانت البيانات الكافية متاحة.و املقتضى عند مرجعية حادة

ينظر فريق اخلرباء املعين مبخلفات املبيدات يف األغذية والبيئـة  يف املنظمـة، يف البيانـات     -5

احليواني والنبـاتي واملنهجيـة التحليليـة     واألياحول أمناط االستخدام املسجلة، ومصري املخلفات 

يفـات  املستخلصة ما جتارد املخلفات اخلاضعة للمراقبة، ما أجـل اقـرتاو تعر   املخلفاتوبيانات 

   املبيدات يف األغذية واألعالف. ستوى خملفاتللمخلفات وحدود قصوى مل
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التعـرض الغـذائي   ويتضما تقدير املخاطر الصادر عـا االجتمـاع املشـرتك تقييمـا لكـل مـا        -6

املقـاييس املرجعيـة السـمية ذات الصـلة.      بد( والطويل األجل، ومقارنتهمـا  القصري األجل )ليوم واح

تستند احلدود القصوى للمخلفات يف األغذية واألعالف احليوانية أو عليها إىل معلومات املمارسات و

ئي، وترمـي األغذيـة املشـتقة مـا     ، وتأخذ يف االعتبار معلومات حول املتناول الغـذا اجليدةالزراعية 

 السلع املمتثلة للحدود القصوى للمخلفات إىل أن تكون مقبولة على الصعيد السّمي.

تنظر اللجنة يف توصيات االجتماع املشرتك يف ضـوء املعلومـات املقدمـة يف تقـارير االجتمـاع       -7

ملخلفـات الـيت   ملسـتوى ا احلـدود القصـوى   حتال توصـيات  واملشرتك والدراسات األحادية املوضوع. 

خلفـات تابعـة   ستوى املي العتمادها بصفتها حدودا قصوى مل، إىل هيئة الدستور الغذائاللجنةتقبلها 

 ويستكمل هذه العملية برنامج فاعل لالستعراض الدورض.   للدستور الغذائي.

للجنة واالجتماع املشرتك أن يضمنا بأن تؤدض مساهمات كل منهما يف عملية حتليل  ينبغي -8

املخاطر إىل نواتج ذات أساس علمي وتامـة الشـفافية وموثقـة بالكامـل ومتاحـة يف الوقـت املناسـب        

 .  34لألعضاء

 املخاطر تقييم سياسات -3

أن تضع يف اعتبارهـا مـا يلـي     جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيداتعلى  ينبغي -9

 اليت سيقوم االجتماع املشرتك بتقييمها: بيداتعند إعداد قائمة األولويات للم

 اختصاصات جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات؛ (أ)

اختصاصات االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العامليـة     (د)

 املبيدات؛بشأن خملفات 

 اخلطة االسرتاتيجية هليئة الدستور الغذائي؛ (ج)

 التسمية ومعايري حتديد أولوية املبيدات وتعيني موعد تقييمها.  اشرتاطات (د)

أن تقـدم معلومـات   يهـا  عل هإىل االجتماع املشـرتك، فإنـ   ما تقوم اللجنة بإحالة مبيداتعند -10

 اليت تطلب تقييمها. مبيداتذكرها للأسباد طلبها عند أساسية وأن حتدد بوضوو 

                                                 
لسـنة   197تقديم وتقييم بيانات عا خملفات املبيدات لتقدير احلدود القصوى للمخلفات يف األغذية واألعالف، النشرة رقـم    34

 .8-106436-5-92-978يف سلسلة نشرات منظمة األغذية والزراعة عا اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات، ردمك  2009
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إىل االجتماع املشرتك، فإن عليها أن حتيل أيضًا جمموعة مـا   اللجنة مبيداتعندما حتيل  -11

خيارات إدارة املخاطر، بغـرض احلصـول علـى توجيهـات مـا االجتمـاع املشـرتك بشـأن املخـاطر          

 املوجودة واحتماالت احلد منها يف كل خيار ما اخليارات.

ملشـرتك أن  املعنية مبخلفات املبيدات أن تطلـب إىل االجتمـاع ا   الغذائي على جلنة الدستور -12

تدرسـها اللجنـة لتقـدير احلـدود      سياسات وطرائق وخطوط توجيهية لتقـدير املخـاطر  يستعرض أض 

 ملبيدات.ا ملستوى خملفات القصوى

عليها أن تعلا بوضوو عا تطبيقهـا أض اعتبـارات قائمـة علـى      ،حني تضع اللجنة معايري -13

مارسـات النزيهـة يف جتـارة    متتعلق حبماية صحة املستهلكني وبـالرتويج لل  35عوامل مشروعة أخرى

األغذية باإلضافة إىل تقـدير املخـاطر الصـادر عـا االجتمـاع املشـرتك واحلـدود القصـوى ملسـتويات          

 رات قيامها بذلك.املخلفات املوصى بها وأن حتدد مرب

يطبق االجتماع املشرتك عملية شفافة ذات أساس علمي لتقييم املخاطر ما أجل حتديد  -14

 متناول يومي مقبول وجرعة مرجعية حادة، عندما يكون ذلك مناسبا.

ير اشرتاطات احلد وينبغي لالجتماع املشرتك، بالتشاور مع اللجنة، مواصلة البحيف يف تطو -15

 تقديرات املخاطر. أداءتمكني االجتماع املشرتك ما اليت تعترب ضرورية لاألدنى للبيانات 

وسوف تنظر أمانة االجتماع املشرتك فيما إذا مت استيفاء اشرتاطات احلد األدنى للبيانات  -16

 تلك لدى إعداد جدول األعمال املؤقت للقاءات االجتماع املشرتك. 

 حمددة جملموعات املخلفات ملستويات القصوى احلدود 3-1

 ذات املنشأ احليواني ألغذيةاحلدود القصوى ملستويات املخلفات يف ا 3-1-1

دراسات عا أيا حيوانات املزرعـة كلمـا اسـتخدم مبيـد آفـات بصـورٍة        إىل احلاجة تدعو -17

أو حظائرها، أو عندما تتبقى خملفات ملموسـة   ة احليواناتأو على أماكا تربي املاشيةمباشرة على 

يف احملاصـيل العلفيـة، أو يف   )كمـا  يف احملاصيل أو السلع الـيت تسـتخدم يف تغذيـة احليوانـات،     

واملنتجات الثانوية أو املنتجـات املشـرتكة    للحيوانات أجزاء ما النباتات اليت قد تستخدم كأعالف

غذية حيوانات املزرعة واملخلفات املوجـودة يف األعـالف   . كما أن نتائج دراسات تالصناعي( لينتاج

                                                 
مبدأ يتعلق بدور العلوم يف عملية صنع القرارات يف الدستور الغذائي وإىل أض مدى تتم مراعـاة العوامـل األخـرى، دليـل      بيان  35

 اإلجراءات هليئة الدستور الغذائي
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تفيد أيضًا كمصدر رئيسي للمعلومات عا تقدير احلدود القصـوى ملسـتويات املخلفـات يف املنتجـات     

 .  املنشأ احليوانية

يف حالة عدم توافر دراسات كافية، ال ميكا وضـع حـدود قصـوى ملسـتويات املخلفـات يف       -18

احليــواني. فاحلــدود القصــوى ملســتويات املخلفــات يف األعــالف )واحملاصــيل الســلع ذات املنشــأ 

األساسية( ال ينبغي أن توضع يف غياد البيانات اخلاصة بانتقال احليوانات. وعندما يؤدض تعـرض  

احليوانات ملبيدات اآلفات عا طريق األعالف إىل خملفات عنـد حـدود التقـدير الكمـي، البـد مـا       

. املنشـأ  ستويات املخلفات عند مستوى احلـد الكمـي للمنتجـات احليوانيـة    وضع احلدود القصوى مل

وينبغي وضع احلدود القصوى ملستويات املخلفـات بالنسـبة جلميـع الثـدييات عنـدما يتعلـق األمـر        

باملبيدات املوجودة يف األعالف، وبالنسبة ألنواع بعينها )مثل األبقار واألغنـام( عنـدما يتعلـق األمـر     

 اشر مع مبيدات اآلفات.بالتعامل املب

املنشـأ  عندما ال تتفق احلدود القصوى ملستويات املخلفات املوصي بها يف السـلع احليوانيـة    -19

الناجتة عا التعامل املباشر مع احليوانات، بغا النظر عما إذا كانت هذه التوصـيات صـادرة عـا    

ملية أو عا جلنة اخلرباء املشرتكة االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العا

بني منظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة املعنيـة بـاملواد املضـافة إىل األغذيـة، وعـا           

 املخلفات املوجودة يف األعالف، فإن التوصية باحلد األعلى هي اليت سيؤخذ بها.

 يف الدهون ستويات املخلفات للمبيدات اليت تذوباحلدود القصوى مل 3-1-2

إذا تقرر أن أحد املبيدات يعترب "قاباًل للذوبان يف الدهون" بعد النظـر يف العوامـل التاليـة،     -20

 يشار إليه بعبارة "هذه املخلفات قابلة للذوبان يف الدهون" يف تعريف املخلفات:

يف الـدهون" اسـتنادا إىل معلومـات     قابلـة للـذوبان  ديد تسمية املخلفات بأنها "يتّم حت )أ(

بشأن جتزئة املخلفات )حسب التعريف( يف العضالت مقابل الـدهون أو املخلفـات يف   

ودراسات تغذية احليوانات، إذا ما  أليابل دها اللنب يف دراسات االلنب الكامل مقا

 توافرت.  

أو يف  لـدهون بيانات مفيدة عـا تو يـع املخلفـات يف العضـالت وا     وجودحالة عدم  يف )د(

يرجح أن تعتـرب "قابلـة    3Log Pow، فإن املخلفات اليت تقل عا اللنب أو دها اللنب

 للذوبان يف الدهون".  

 ، يوصى باثنني ما احلدود القصـوى ملسـتويات املخلفـات   إىل اللنب ومنتجات اللنب بالنسبة -21

إذا مسحت البيانات بذلك: أحـدهما للـنب كامـل الدسـم واآلخـر       للمبيدات اليت تذود يف الدهون،

وعند الضرورة، ميكا حساد احلدود القصوى ملستويات املخلفـات  لدهون اللنب. وألغراض التنفيذ، 
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متني عرب أخذ تتوى الدهون ومساهمة اجلزء اخلـالي مـا الـدهون،    ياللنب انطالقا ما الق ملنتجات

 يف االعتبار.  

بالنسبة إىل تنظيم خملفات املبيدات الذائبة يف الدهون يف اللنب ورصدها، حيثمـا مت تعـيني    -22

التابعة للدستور الغـذائي لكـل مـا اللـنب الكامـل ودهـا اللـنب، ينبغـي          للمخلفاتاحلدود القصوى 

حتليل اللنب الكامل مع وجود مقارنة النتيجة مـع احلـدود القصـوى للمخلفـات التابعـة للدسـتور       

 تعلقة باللنب الكامل.امل

 احلدود القصوى للمخلفات من التوابل 3-1-3

وضع حدود قصوى ملستويات املخلفات ما التوابل على أساس بيانـات الرصـد طبقـًا    ميكا  -23

 .كالجتماع املشرتللخطوط التوجيهية اليت وضعها ا

 اجلاهزة لألكلملخلفات لألغذية لو األعالف اجملهزة لو ستوى ااحلدود القصوى مل 3-1-4

يز ما أجل استخالص عوامل التجهيز جهيقّيم االجتماع املشرتك الدراسات اليت تتناول الت -24

خمـاطر الـنظم    و األعالف اجملهزة لغايات تقـدير تقدير مستوى املخلفات يف األغذية أ يفاملستخدمة 

إىل األغذية أو األعـالف  ملخلفات بالنسبة ستوى االغذائية، وعند احلاجة، التوصية حبدود قصوى مل

 اجملهزة.

 إن اللجنة:   -25

ملخلفات يف األغذية اجملهزة واألعالف اهلامة الـيت  ستويات امل القصوىتضع احلدود  (أ)

 تتنقل يف سياق التجارة الدولية؛

ملخلفات يف األغذية اجملهزة واألعالف فقط يف حال ستويات اتضع احلدود القصوى مل (د)

الناجتة أعلى ما احلد األقصى للمخلفات احملدد للسلع الزراعية اخلام كانت القيمة 

  (1.3<)ع.ت  1.3<التجهيز  عامل، 1املقابلة

ملخلفات لألغذية واألعالف اجملهزة، ستوى اتواصل ممارسة وضع احلدود القصوى مل (ج)

ذات الصلة أو تزداد، بسبب  أليضاتر فيها كميات كبرية ما ايف احلاالت اليت تظه

 ؛عملية تددة ما خاللعة املخلفات طبي

املشـرتك احلاليـة املتمثلـة يف تقيـيم كـل دراسـات التجهيـز         االجتماعتدعم ممارسة و (د)

املقدمة وتضمني جدول خمتصر جبميع عوامل التجهيز املصادق عليها، يف كـل تقيـيم   

 .أو استعراض
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 الغريبةوضع احلدود القصوى للمخلفات  3-1

يشري احلد األقصى للمخلفات الغريبة إىل خملفات املبيدات أو امللوثات الناجم عـا مصـادر    -26

االستخدامات الزراعية السابقة ال عا استخدام املبيـدات أو املـواد امللوثـة بصـورٍة      الناجتة عابيئية 

احلد األقصـى لرتكيـز خملفـات أض مبيـد توصـي       هو. والعلف أو غذاءمباشرة أو غري مباشرة على ال

به قانونًا أو االعرتاف به كحـد معقـول يف، أو علـى، أض أغذيـة أو      سماوهيئة الدستور الغذائي بال

 أعالف حيوانية.

اليت يرجح يف أغلب األحيان أن حتتاج إىل حدود قصوى للمخلفات الغريبة، هـي   املبيدات -27

 منيٍة طويلة نسبيًا بعد التوقـف عـا اسـتخدامها، والـيت ينتظـر أن       اليت تبقى يف البيئة لفرتٍةتلك 

 .صدهاوياٍت تكفي إلثارة قلق يربر رتظهر يف األغذية أو األعالف مبست

وحيتاج األمر إىل مجيع البيانات ذات الصلة وبيانات التمثيل اجلغرايف )مبا يف ذلك النتائج  -28

اء تقديرات معقولـة تشـمل التجـارة الدوليـة. وقـد      اليت تثبت عدم وجود خملفات( حتى ميكا إعط

 تبيانات رصد خملفات املبيدا ليبالغ عاك استمارة موحدة وضع االجتماع املشرت

يقارن االجتماع املشرتك بيانات التو يع ما حييف النسبة املئوية احملتملة للمخالفات الـيت   -29

املعنيـة   الغـذائي  لـى جلنـة الدسـتور   قد حتدث يف حالة اقرتاو حدود قصوى للمخلفـات الغريبـة ع  

 مبخلفات املبيدات. 

تقيم احلدود القصوى للمخلفـات الغريبـة    اللجنةنظرًا ألن املخلفات تتناق  تدرجييًا، فإن  -30

 كل مخس سنوات، إن أمكا، بناء على عمليات إعادة التقدير اليت يقوم بها االجتماع املشرتك.

 تقدير املخاطر   -4

 املشرتك االجتما  دور 4-1

يضم االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفـات   -31

املبيدات جمموعة خرباء منظمـة األغذيـة والزراعـة املعنيـة مبخلفـات املبيـدات يف األغذيـة والبيئـة         

عامليـة. وهـو جهـا  علمـي     وجمموعة التقييم األساسية بشأن خملفات املبيدات لدى منظمة الصحة ال

مستقل ما اخلرباء العلميني يشرف عليه املدير العام يف كٍل ما املنظمتني، طبقًا للقواعد املعمول بهـا  

 يف كليت املنظمتني، وهو املسؤول عا تقديم املشورة العلمية بشأن خملفات املبيدات.

عا القيـام بتقـديرات املخـاطر الـيت تسـتند إليهـا        يف املقام األولاالجتماع املشرتك مسؤول  -32

ثم هيئة الدستور الغذائي يف نهاية األمر يف اختاذ قراراتهما بشأن إدارة املخاطر. كمـا يقـرتو   اللجنة 

االجتمــاع املشــرتك احلــدود القصــوى ملســتوى املخلفــات علــى أســاس املمارســات الزراعيــة          
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انات الرصد كما هو احلال يف حـاالت معينـة، مثـل    اجليدة/االستخدامات املسجلة أو على أساس بي

 .واحلدود القصوى ملستويات املختلفات يف التوابل احلدود القصوى ملستويات املخلفات الغريبة

بتقديرات للمخاطر على أساٍس علمي تتضما العناصـر  اللجنة يقوم االجتماع املشرتك بتزويد  -33

أض حتديـد اخلطـر وحتديـد خصـائ       لدستور الغـذائي، األربعة لتقييم املخاطر كما حددتها هيئة ا

ميكا اسـتخدامها كأسـاس يف املناقشـات الـيت      صائ  اخلطورة،خاخلطر وتقدير التعرض وحتديد 

 جتريها اللجنة 

أض معلومــات بشــأن يف تقديراتــه  اللجنــةعلــى االجتمــاع املشــرتك أن حيــدد ويبلــغ إىل  -34

صعوبات فيها علـى مجيـع السـكان وعلـى فئـات سـكانية       إمكانية تطبيق تقديرات املخاطر وأض 

فرعية بعينها، كما حيدد، بقدر اإلمكان، املخاطر احملتملة على السكان املعرضني للخطـر أكثـر   

 ما غريهم )مثل األطفال(.

يبلغ االجتماع املشرتك اللجنة باملصادر املمكنة للشـكوك يف تقـدير التعـرض و/أو يف حتديـد      -35

 اصة باملبيد واليت إذا  ت معاجلتها تتيح تنقيح تقدير املخاطر. خصائ  اخلطر اخل

 الغذائي املتناول 4-2

االجتماع املشرتك مسؤول عا تقييم التعرض للمبيدات. وينبغي أن يسـعى جاهـدا لكـي    إن  -36

ة، يدات، وبالتالي تقديرات خماطر النظم الغذائية، علـى بيانـات عامليـ   بيبين تقديراته للتعرض للم

بيانات ما البلدان النامية. وميكا، باإلضافة إىل بيانات األغذيـة للنظـام العـاملي لرصـد     مبا يف ذلك 

البيئة، استخدام بيانات الرصد ودراسات التعرض. وتستخدم النظم الغذائية ألغذية النظـام العـاملي   

اد إىل بيانـات  لرصد البيئة ما أجل تقدير خماطر التعرض املزما. وتسـتند حسـابات التعـرض احلـ    

االستهالك املئوية العالية املتوافرة اليت يقدمها األعضاء واليت جتمع حبسب أغذيـة النظـام العـاملي    

 لرصد البيئة.

خـاطر تعـرض الـنظم الغذائيـة بهـدف مسـاعدة اللجنـة، يسـتعني         مللدى إجـراء تقـديرات    -37

يوصـي االجتمـاع   و. 37والفاو 36يةاالجتماع املشرتك بالوثائق التوجيهية لكل ما منظمة الصحة العامل

 وباملخلفات العليا، لغايات املتناول الغذائي. امُلراَقبةالوسطية يف االختبارات  باملخلفاتاملشرتك 

                                                 
 منظمة الصحة العاملية. اخلطوط التوجيهية لتوقع متناول األغذية اليت حتتوض على خملفات املبيدات  36
يف سلسلة نشـرات منظمـة األغذيـة     176تقرير. النشرة رقم  - 2003منظمة األغذية والزراعة. خملفات املبيدات يف األغذية   37

 .3والزراعة عا اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات، الفاو، روما. الفصل 
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املشرتك املتناول اليومي املقبول وحيسب املتناول اليومي التقـديرض الـدولي.    االجتماعحيدد  -38

 ويشـري إىل حيدد االجتماع املشرتك أيضا اجلرعـات املرجعيـة احلـادة حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا        و

احلاالت اليت ال تستوجب جرعة مرجعية حادة. وحيثما حتدد اجلرعة املرجعية احلادة، حيتسب 

االجتماع املشرتك املتناول الدولي لألجل القصري لعامـة السـكان ولألطفـال )الـذيا تقـل سـنهم عـا        

 ت سنوات( وفقا إلجراءات يصفها االجتماع املشرتك.   الس

ويستخدم االجتمـاع املشـرتك أحـدث البيانـات املتاحـة وأكثرهـا تنقيحـا بشـأن املخلفـات           -39

واالستهالك ما أجل حساد املتنـاول اليـومي التقـديرض الـدولي. وحـني يتجـاو  املتنـاول اليـومي         

واحد أو أكثر ما النظم الغذائيـة جملموعـات األغذيـة يف    التقديرض الدولي املتناول اليومي املقبول يف 

، يضع االجتماع املشرتك إشارة على هذه احلالة حـني يوصـي باحلـدود    ةالنظام العاملي لرصد البيئي

القصوى للمخلفات إىل اللجنة. ويشري االجتماع املشـرتك أيضـا إىل البيانـات ذات الصـلة مـا أجـل       

 الدولي.تنقيح املتناول اليومي التقديرض 

وحيثما يتخطـى املتنـاول الـدولي لألجـل القصـري اجلرعـات املرجعيـة احلـادة ملبيد/غـذاء           -40

تقرير االجتماع املشرتك أن يصف احلالة احملددة اليت تدعو إىل القلق بشـأن   على، يتوجب نيمعين

 تلك اجلرعة احلادة. ويشري االجتماع املشرتك إىل فرص تنقيح املتناول الدولي لألجل القصري.    

اجلرعـات املرجعيـة احلـادة، أو إذا     ويف حال جتاو  تنقيح املتناول الدولي لألجل القصـري  -41

ول اليـومي التقـديرض املتنـاول اليـومي املقبـول، يشـري االجتمـاع املشـرتك إىل أن تقـديم          جتاو  املتنا

تتسنى لألعضاء/املراقبني فرصـة تقـديم بيانـات    و البيانات اإلضافية ضرورض لتنقيح تلك احلسابات.

 جديدة وينبغي عليهم قطع التزام بتقديم تلك البيانات بناء على قاعدة األربع سنوات.  

لك احلاالت، تطبق قاعدة األربـع سـنوات حـني يكـون قـد ُقـّدم كـّم غـري كـاف مـا           ويف ت -42

البيانات لوضع حد أقصى جديد للمخلفات تابع للدستور الغذائي. ميكـا لألعضـاء/املراقبني تقـديم    

يـتم  وة للتقييم يف غضون أربع سنوات. التزام إىل االجتماع املشرتك واللجنة بتوفري البيانات الضروري

على احلد األقصى املقرتو للمخلفات لفرتة ال تتعدى األربع سنوات، بانتظار تقييم البيانات  احلفاظ

ويف حـال مل يصـدر أض التـزام بتـوفري املعلومـات       اإلضافية. وال  ـنح فـرتة أربـع سـنوات أخـرى.     

تنظـر   اإلضافية أو مل تقدم أية بيانات على الرغم ما قطع التزام فيما يتعلق بقاعدة األربع سـنوات، 

 اللجنة يف سحب مشروع احلد األقصى للمخلفات.

إن تقييم املتناول الغذائي القصري األجل يتطلب بيانات كثرية عا اسـتهالك األغذيـة وهـي     -43

احلكومــات علــى إنتــاج بيانــات ذات صــلة بشــأن   حتــيف. ويف الوقــت الــراها اإلتاحــة تــدودة

  حة العاملية.االستهالك وعلى تقديم تلك البيانات إىل منظمة الص
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 إدارة املخاطر -5

 املعنية مبخلفات املبيدات الغذائي الدستوردور جلنة  5-1

مسـؤولة بصـفة أساسـية عـا التوصـية       الدستور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات املبيـدات     جلنة -44

لكي توافق عليها هيئة الدسـتور   على غرار احلد األقصى ملستوى املخلفات مبقرتحات إلدارة املخاطر

 الغذائي.

إىل هيئة الدستور الغذائي، على  املرفوعة أن تقيم توصياتها بشأن إدارة املخاطر اللجنةعلى  -45

االجتماع املشرتك، مع األخذ يف االعتبار، عندما يكـون   دير خماطر املبيدات اليت يقوم بهاأساس تق

، مثـل مـا يتعلـق حبمايـة صـحة املسـتهلكني وتشـجيع        ذلك مناسـبًا، العوامـل األخـرى املشـروعة    

 يف جتارة األغذية. نزيهةاملمارسات ال

أو اللجنـة   لمخاطر، واليت تقرر فيهـا ل ديريف احلاالت اليت يقوم فيها االجتماع املشرتك بتق -46

هيئة الدستور الغذائي أن األمر يستلزم توجيهات علميـة إضـافية، جيـو  للجنـة أو هيئـة الدسـتور       

التوجيهـات العلميـة اإلضـافية الال مـة      لتقديمالغذائي أن تتقدم بطلب تدد إىل االجتماع املشرتك 

 الختاذ قرار بشأن إدارة املخاطر.

ة مبخلفـات املبيـدات يف اعتبارهـا، عنـد     املعنيـ  الغـذائي  ينبغي أن تأخذ جلنة الدسـتور  -47

إصدار توصياتها بشأن إدارة املخاطر إىل هيئة الدستور الغذائي، الشكوك ذات الصلة اليت يقررها 

 االجتماع املشرتك.

 اليت يوصي بها االجتماع املشرتك.يف احلدود القصوى للمخلفات  اللجنة إال ال تنظر -48

توصياتها على أساس النظام العـاملي   املعنية مبخلفات املبيداتجلنة الدستور الغذائي تضع  -49

أمناط االستهالك على نطاق عاملي، عند التوصـية باحلـدود    لتحديداملستخدمة  األغذيةلرصد البيئة/

يف تقـدير   األغذيـة القصوى ملستويات املخلفات يف األغذيـة. ويسـتخدم النظـام العـاملي لرصـد البيئة/     

، وإمنـا  الـنظم الغذائيـة  وال تقوم حسابات التعرض احلاد على أسـاس هـذه    خماطر التعرض املزما.

 .وما جيمعه النظام العاملي لرصد البيئة/األغذية على ما يقدمه األعضاء ما بياناٍت عا االستهالك

أقصى ملخلفات مبيـد تـدد، لـا     تطبيق حدلك طرق حتليل معتمدة متاحة إذا مل تكا هنا -50

 صى للمخلفات.اللجنة أض حد أق تعني
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 املشرتك االجتما  قبل من لتقييمها املبيدات اختيار 5-2

يف كل عام توافق اللجنة، بالتعاون مع أمانة االجتماع املشرتك على جدول  مين لتقييمـات   -51

ة التالية وتنظر يف حتديد أولويات املبيدات األخرى لتعيني موعد تقييمهـا  سناالجتماع املشرتك يف ال

 يف املستقبل.  

 إجراءات إعداد اجلداول الزمنية وقوائم األولوية 5-2-1

تقدم اللجنة اجلداول الزمنية وقوائم األولوية للمبيدات ليقيمها االجتماع املشرتك، إىل هيئة  -52

ا كل عام، باعتبارها عمال جديدا، وتطلـب إعـادة تأسـيس جمموعـة     الدستور الغذائي للموافقة عليه

 املعنية باألولويات.   اإللكرتونيةالعمل 

وتكّلف جمموعة العمل اإللكرتونية املعنية باألولويات بإعـداد جـدول  مـين للمبيـدات مـا       -53

ة )التقييمات للسنة التالية( لكـي تنظـر فيـه اللجنـة، وباحلفـاظ علـى قائمـ        املشرتكأجل االجتماع 

 ما قبل اللجنة. للتقييم املستقبلية حتديد املواعيدأولوية للمبيدات ما أجل 

 ترد اجلداول الزمنية وقوائم األولوية يف اجلداول التالية: -54

األولوية للمبيدات املقرتحة ما اللجنة )املبيدات  وائماجلدول الزمين وق -1اجلدول  (أ)

 اجلديدة واالستخدامات اجلديدة والتقييمات األخرى(؛ 

 ائم األولوية لالستعراضات الدورية؛واجلدول الزمين وق -ألف 2اجلدول  (د)

قائمة االستعراض الدورية )املبيدات اليت مت تقييمها آخر مرة قبل  -باء 2اجلدول  (ج)

 15الـعاما أو أكثر ولكا مل حيدد هلا موعد ومل ترد يف قائمة بعد، قاعدة  15

 سنة(؛ 

 ؛سجل االستعراض الدورض -3اجلدول  (د)

املبيد/الغذاء الذض مل تعد املمارسات الزراعية السليمة احملددة املرتبطة  -4اجلدول  (هـ)

 مدعومة. مابه

هيئـة الدسـتور    انعقـاد  علـى الة، بعـد شـهر   يف كل عام، تصدر أمانه الدستور الغذائي رسـ  -55

 موعة العمل اإللكرتونية املعنية باألولويات.  جمل التقدم بطلبات العضوية تلتمس فيهاالغذائي 
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ويف مطلع شهر سبتمرب/أيلول ما كل عام، يعمم رئيس جمموعـة العمـل اإللكرتونيـة بريـدا      -56

 عة، طالبا تسميات لـ:  إلكرتونيا على األعضاء/املراقبني التابعني للمجمو

 جديدة؛ مبيدات (أ)

 جديدة للمبيدات اليت سبق لالجتماع املشرتك أن استعرضها؛  استخدامات (د)

واملمارسات الزراعية  منتهى التسممتقييمات أخرى لتناول أمور مثل، استعراض  (ج)

 السليمة البديلة؛ 

الصحة  شواغل مبا فيها معينة الدورية للمبيدات اليت تثري شواغل االستعراضات (د)

 العامة. 

ــميات   -57 ــديم تس ــاء/املراقبون بتق ــوم األعض ــدة  ليق ــتخدامات اجلدي ــدة واالس ــدات اجلدي لمبي

للمبيدات اليت سبق لالجتماع املشرتك أن راجعها، إىل رئيس جمموعة العمـل اإللكرتونيـة واألمانـة    

 .  1الواردة يف دليل الفاواملشرتكة لالجتماع املشرتك باستخدام االستمارة 

ينبغي الستمارة التسمية أن تشري بوضوو إىل إتاحة البيانات والتقييمات الوطنية وأن تشـري   -58

ينبغـي للطلـب أيضـا أن    وأيضا إىل عدد التجارد اخلاصة باحملاصيل واملخلفات الواجب تقييمها. 

 يذكر الوضع احلالي للتسجيالت الوطنية للمبيد.  

للتســميات املتعلقــة بالتقييمــات واالستعراضـات الدوريــة األخــرى أن تقــدم، علــى  ينبغـي   -59

استمارات الشواغل يف احمللق ألف وامللحق باء تباعا، مع البيانات العلمية املرافقة هلا اليت تتنـاول  

الشواغل ذات الصلة. بالنسبة إىل االستعراضات الدورية على الطلب أن يقدم أيضا معلومـات بشـأن   

 تقييم، واملتناول اليومي املقبول واجلرعات املرجعية احلادة.آخر 

التسميات املمتثلة لالشرتاطات يف قائمة وحتدد أولوياتهـا وتـتم جـدولتها بنـاء علـى       تدرج -60

 املعايري احملددة أدناه: 

نوفمرب/تشريا الثاني يف وثيقة مشروع  30يتم إدراج التسميات اليت ترد حبلول  (أ)

 جدول األعمال اليت تو ع على شكل تعميم يف مطلع يناير/كانون الثاني. 

ويتاو لألعضاء واملراقبني فرتة شهريا ما تاريا التو يع ما أجل التقدم بتعليقاتهم  (د)

 إىل رئيس جمموعة العمل اإللكرتونية واألمانة املشرتكة لالجتماع املشرتك.

وبناء على التعليقات الواردة على التعميم، يدرج رئيس جمموعة العمل اإللكرتونية  (ج)

التسميات اجلديدة يف اجلدول الزمين وقوائم األولوية ويعد وثيقة جلدول األعمال 

باملبيدات اجلديدة واالستخدامات  قائمةسعى اجلدول الزمين إىل تقديم وي للجنة.

 ستعراضات الدورية. اجلديدة والتقييمات األخرى واال
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بناء على النقاشات العامة بشأن التوصيات باحلدود القصوى للمخلفات، ينقح  (د)

رئيس جمموعة العمل اإللكرتونية اجلدول الزمين وقائمة األولويات اليت تقدم ما 

وحتسبا الحتمال أال يتمكا كي تنظر فيها اللجنة.  كوثيقة قاعة املؤ راتثم 

احرتام املهلة النهائية لتقديم البيانات إىل االجتماع املشرتك فيما عضو/مراقب ما 

 خي  تقييمات املبيدات، ستقوم اللجنة بتضمني املبيدات االحتياطية.

للجنة على جدول  مين ، ستوافق اورقة االجتماعوتبعا للمناقشة العامة بشأن  (هـ)

 النهائي الزمين اجلدولاالجتماع املشرتك للعام املقبل. وسيقوم ب للتقييم خاص

 مبراعاة املوارد املتاحة لالجتماع املشرتك.

ولكا مبيدات إضافية.  إدارة أمام الزمين ويف هذه املرحلة، يتم إغالق اجلدول (و)

مبوافقة أمانة االجتماع املشرتك، قد ميكا القبول بتضمني أغذية أو أعالف إضافية 

  . اليت مت تعيني موعد تقييمهاللمبيدات 

تقييمها من قبل  تعيني مواعيدحتديد لولويات املبيدات و ومعايري التسميةاشرتاطات  5-2-2

  االجتما  املشرتك

 املبيدات اجلديدة 

 اشرتاطات التسمية

 : تالية، جيب استيفاء االشرتاطات الالقبول بتسمية ما تمقبل أن ي -61

 نية تسجيل املبيد الستخدامه يف بلد عضو؛  (أ)

 ع جتارة دولية؛ وموض املقرتحة للنظر فيهاأن تكون األغذية أو األعالف  وجود (د)

التزام ما جانب العضو/مراقب املبيد بتقديم بيانات داعمة الستعراضها  وجود (ج)

 استجابة لدعوة االجتماع املشرتك إىل تقديم بيانات؛

العلف املتجر به  توقع أن يؤدض استخدام املبيد إىل  يادة املخلفات داخل الغذاء أو (د)

 دوليا أو عليه؛

 سابقا للنظر فيه؛  قد رفا املبيد أن يكون (هـ)

 .استكمال استمارة التسمية (و)
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 معايري حتديد األولويات 

 تطبق املعايري التالية لدى إعداد اجلداول الزمنية وقوائم األولوية:    -62

ض جرت تسميته أوال حيظى ذال؛ املبيد هتقييمالزمنية منذ تسمية املبيد ل فرتةال (أ)

  بأولوية أعلى؛ 

 توقيت إتاحة البيانات؛  (د)

لالستعراض مع تاريا ثابت لتقديم  ةتوفري بيانات داعمب التزام العضو/املراقب (ج)

 البيانات؛ 

توفري املعلومات بشأن األغذية أو األعالف اليت ما املطلود وضع حدود قصوى  (د)

  للمخلفات حبسب الدستور الغذائي هلا وعدد التجارد املتعلقة بكل غذاء أو علف. 

 مواعيد التقييم حتديدمعايري 

مـا قبـل االجتمـاع املشـرتك يف العـام       معنيمبيد  تعيني موعد تقييمتتمكا اللجنة ما  لكي -63

 املقبل: 

بطاقات التوسيم أن يكون مسجال لالستخدام لدى بلد عضو وجيب أن تكون  جيب (أ)

تركيبته متاحة حبلول فرتة "الدعوة إىل تقديم البيانات" اليت يوجهها اليت تذكر 

 .االجتماع املشرتك"

إن كان استخدام املبيد ال يؤدض إىل ارتفاع يف املخلفات القابلة للكشف يف األغذية  (د)

واألعالف، مينح أولوية أقل ما املبيدات الواردة يف القائمة واليت يؤدض استخدامها 

 إىل خملفات قابلة للقياس.  

 االستخدامات اجلديدة للمبيدات اليت سبق لن استعرضها االجتما  املشرتك 5-2-3

 اشرتاط التسمية

بناء على طلب عضو/مراقب، ميكا للمبيدات اليت سبق أن استعرضـها االجتمـاع املشـرتك     -64

 لتضمني االستخدامات اإلضافية.   1أن ترد يف اجلدول 
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 معيارا حتديد األولويات

لدى حتديد أولوية تقييمات االستخدام اجلديد، تنظر جمموعة العمـل اإللكرتونيـة املعنيـة     -65

 باألولويات يف املعياريا التاليني: 

 تاريا تلقي الطلب؛  (أ)

وة تقديم استجابة إىل "دع الستعراضل ةالتزام العضو/املراقب بتوفري البيانات املطلوب (د)

 االجتماع املشرتك.   وجههاالبيانات" اليت 

 مواعيد التقييم حتديد معايري

 هـي الـيت تـرد يف القسـم اخلـاص باملبيـدات اجلديـدة        مواعيـد التقيـيم   حتديـد إن معايري  -66

 (.  63)الفقرة 

 التقييمات األخرى 5-2-4

 اشرتاطات التسمية 

القائمة ما أجـل املزيـد   إن املبيدات اليت سبق لالجتماع املشرتك أن قيمها ميكا أن ترد يف  -67

تماع املشرتك نتيجة طلبـات صـادرة عـا    أو تقييمات املخلفات ما قبل االجما التقييمات السمية و/

 اللجنة أو عا األعضاء يف حال:  

سعى عضو ما إىل احلصول على حد أقصى معّدل للمخلفات لغذاء أو علف واحد أو  (أ)

 السليمة البديلة؛أكثر؛ مثال، على أساس املمارسات الزراعية 

 اللجنة توضيحا أو إعادة النظر يف توصية صادرة عا االجتماع املشرتك؛ تطلب (د)

جديدة متاحة لتشري إىل تغيري ملحوظ يف املتناول اليومي أصبحت بيانات مسية  (ج)

 املقبول أو يف اجلرعات املرجعية احلادة؛

مبيد جديد أو استعراض  تقييمالحظ االجتماع املشرتك نقصا يف البيانات خالل  (د)

  بتوفري املعلومات املطلوبة؛نياألعضاء/املراقب قيامدورض و

 قاعدة األربع سنوات.  مبوجباملبيد  موعد تقييم حتديداللجنة  اختارت (هـ)

تطبق قاعدة األربع سنوات حني تقدم بيانات غري كافية لتأكيـد أو تعـديل    ،يف هذه احلالة -68

بسحب احلد األقصى للمخلفـات التـابع    فيوصىات تابع للدستور الغذائي. حد أقصى حالي للمخلف

للدستور الغذائي. غري أّنه جيـو  لألعضـاء/املراقبني التقـدم بـالتزام إىل كـل مـا االجتمـاع املشـرتك         
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البيانات الضرورية لالستعراض يف غضون أربـع سـنوات. ويـتم احلفـاظ علـى احلـد       واللجنة بتوفري 

األقصى للمخلفـات التـابع للدسـتور الغـذائي لفـرتة ال تتعـدى األربـع سـنوات بانتظـار اسـتعراض           

 البيانات اإلضافية. وال  نح فرتة أربع سنوات ثانية. 

 يةمعايري حتديد األولو

لدى حتديد أولويات املبيدات للتقييمات األخرى، تنظر جمموعة العمل اإللكرتونية املعنيـة   -69

 باألولويات يف املعايري التالية: 

 تاريا تلقي الطلب؛ (أ)

التزام العضو/املراقب بتوفري البيانات السمية و/أو املتعلقة باملخلفات املطلوبة  (د)

 االجتماع املشرتك.وجهها نات" اليت ة لـ"دعوة تقديم البيالالستعراض استجاب

 ما إذا كانت البيانات قد قدمت مبوجب قاعدة األربع سنوات للتقييمات؛ (ج)

 اللجنة.  صادر عاسبب التقديم؛ مثال، طلب  (د)

 حتديد مواعيد التقييممعايري 

 هي اليت ترد يف القسم املتعلق باملبيدات اجلديدة.   مواعيد التقييم حتديد إن معايري -70

 االستعراض الدوري 5-2-5

سنة و/أو مل ختضـع السـتعراض    15ألكثر ما  تهان املبيدات اليت مل جير استعراض مسيإ -71

مـا  بـاء   2سنة، ستدرج يف اجلـدول   15ة كاف للحد األقصى للمخلفات التابع للدستور الغذائي ملد

 جلداول الزمنية وقوائم األولوية.  ا

الـدورض حـني    هااستعراض موعد لتحديدباء  2يفرتض النظر يف املبيدات الواردة يف اجلدول  -72

على العضـو  وألف.  2تسمى إلدراجها يف اجلدول و فتحدد شواغل تشمل شواغل الصحة العامة ترب 

يف احمللـق بـاء مشـفوعة باملعلومـات العلميـة ذات       الواردة القائم بالتسمية أن يقدم استمارة الشواغل

 لكرتونيـة اإللكي تنظـر فيهـا أمانـة االجتمـاع املشـرتك/جمموعة العمـل        ،الصلة اليت تربر الشواغل

 املعنية باألولويات.

ألـف وبالتـالي    2باء أن تسمى إلدراجها يف اجلـدول   2للمبيدات املدرجة يف اجلدول  ميكا -73

. وينبغـي للعضـو   الدورض بناء على إتاحة البيانـات الضـرورية لالسـتعراض    هااستعراض موعد حيدد

لفات ذات الصلة لكي تنظر بيانات املختقديم حصر وتفسري موجز للبيانات السمية والقائم بالتسمية 

ينبغـي للعضـو أن   و إللكرتونيـة املعنيـة باألولويـات.   فيهما أمانة االجتماع املشرتك/جمموعة العمـل ا 
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العمل اإللكرتونية املعنية باألولويات مـا إذا كانـت كافـة أو بعـا احلـدود القصـوى        يبلغ جمموعة

أض منها مـدعوم وأض منهـا    أن حيددعم وينبغي له بالد ىات التابعة للدستور الغذائي ستحظللمخلف

 غري مدعوم.

سـنة   25بـاء والـيت مل ختضـع ألض اسـتعراض دورض منـذ       2املبيدات املدرجة يف اجلدول  -74

 ما ثم. موعد الستعراضها وحتديدألف  2ل نقلها إىل اجلدول يف دائرة اهتمام اللجنة ما أج ستوضع

ــ املبيدات اليت كانت موضـع اسـتعراض دورض خـالل السـنوات      -75 املاضـية، والـيت ال    15ال

اسـتمارة  ألف حييف تبني  2باء قد توضع يف االعتبار لنقلها إىل اجلدول  2تندرج بالتالي يف اجلدول 

يف امللحق باء واملعلومات العملية املرافقة هلـا بعـد االسـتعراض، شـواغل الصـحة       اليت ترد الشواغل

 العامة.  

 للف  2وحتديد األولويات للمبيدات املدرجة يف اجلدول  مواعيد التقييم حتديدمعايري 

سوف تنظـر جمموعـة العمـل اإللكرتونيـة املعنيـة باألولويـات واللجنـة يف املعـايري التاليـة           -76

 لالستعراض الدورض:    

إذا كانت البيانات العملية املتعلقة باملتناول و/أو خصائ  السمية ملبيد معني تشري  (أ)

 إىل مستوى معني ما شواغل الصحة العامة؛

مل حيدد الدستور الغذائي أض جرعة مرجعية حادة أو إذا كان املتناول اليومي  إذا (د)

املقبول أو اجلرعة املرجعية احلادة يشكالن قلق على الصحة العامة وإذا كانت 

الت الوطنية و/أو يجمتاحة ما قبل األعضاء بشأن التس هناك معلومات

 على الصحة العامة؛ قلق الوطنية/اإلقليمية تشري إىل االستنتاجات ما التقييمات

 الناجتةاحلالية )املمارسات الزراعية السليمة املصرو هلا(  بطاقات التوسيم إتاحة (ج)

 عا االستعراضات الوطنية األخرية.

أحد املبيدات قد كانت مسؤولة  أحد األعضاء بإبالغ اللجنة عا أن خملفات قيام (د)

 تعطيل التجارة؛  عا

 البيانات؛ تقديمتاريا  حتديد سيتم (هـ)

 مرشح الستعراض دورض ميكا تقييمه بنفس الوقت.كان هناك مبيد على صلة وثيقة  ذاإ (و)

  املبيد مبوجب قاعدة األربع سنوات. موعد الستعراض حتديدتوافق اللجنة على  ( )

تطبق قاعدة األربع سنوات حني تقدم بيانات غري كافية لتأكيد حد أقصـى   ،يف هذه احلالة -77

توصية بسـحب احلـد األقصـى للمخلفـات     فتتم الللدستور الغذائي أو تعديله.  حالي للمخلفات تابع
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االجتمـاع املشـرتك    أمـام التابع للدستور الغذائي. غري أنـه جيـو  لألعضـاء/املراقبني التقـدم بـالتزام      

 البيانات الضرورية لالستعراض يف خـالل أربـع سـنوات. ويـتم احلفـاظ علـى احلـد        واللجنة لتوفري

األقصى للمخلفـات التـابع للدسـتور الغـذائي لفـرتة ال تتعـدى األربـع سـنوات بانتظـار اسـتعراض           

 البيانات اإلضافية. وال  نح فرتة أربع سنوات ثانية.

 إجراءات االستعراض الدوري 5-2-6

 حتديد املبيدات من لجل االستعراض الدوري والتماس االلتزامات بتقديم البيانات  

تدرج املبيدات يف القائمة ما أجل استعراضها دوريا مبوجب العملية واإلجـراءات املوصـوفة    -78

 إجـراء  عـا العمليـة األعضـاء/املراقبني    بلـغ لتقييم االجتمـاع املشـرتك." وت   يف قسم "اختيار املبيدات

 استعراض دورض.  

وحني يدرج مبيد الستعراض دورض، يكـون األعضـاء/املراقبون قـادريا علـى دعمـه، فيمـا        -79

 االحتمالني التاليني:  ب يتعلق

تدعم املبيد اجلهة الراعية األصلية امللتزمة بتقديم ر مة بيانات كاملـة   احلالة ألف: (أ)

ويف حـال مل تقـم    الستيفاء اشرتاطات البيانـات الـيت يفرضـها االجتمـاع املشـرتك.     

 جيو  لألعضاء/املراقبني دعمها.  األصلية بدعم بعا االستخدامات،  اجلهة الراعية

اجلهـة الراعيـة األصـلية، ويف هـذه احلالـة      املبيد غري مدعوم ما قبـل   احلالة باء: (د)

 جيو  لألعضاء/املراقبني املهمتني دعم استعراض املبيد.

االلتزام بدعم املبيدات لو احلـد األقصـى للمخلفـات التـابع للدسـتور الغـذائي لو احلـد األقصـى         

 املقرت  اجلديد للمخلفات 

ينبغي اللتـزام األعضـاء/املراقبني بتقـديم املعلومـات إىل االسـتعراض الـدورض أن يوجـه إىل         -80

وفقا لـدليل   املشرتكرئيس جمموعة العمل اإللكرتونية املعنية باألولويات واألمانة املشرتكة لالجتماع 

د عـ واعتبارات االجتماع املشـرتك بشـأن املبيـدات الـيت مل ت     1الفاوالتعليمات اإلدارية املعمول به يف 

 مدعومة ما قبل اجلهة الراعية األصلية.  
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بالنسبة إىل احلالة ألـف واحلالـة بـاء، جيـب تقـديم البيانـات بالتماشـي مـع توجيهـات           -81

 38االجتماع املشرتك لكل ما احلالتني.

  يف احلاالت اليت ال تكون فيها استخدامات معينة مدعومة ما اجلهة املصنعة ولكنها

 تكون مدعومة ما قبل األعضاء/املراقبني:  

       إذا كانت املمارسات الزراعية السليمة احلالية تـدعم احلـد األقصـى احلـالي للمخلفـات

 ؛  توسيم املالئمةبطاقات التربيره فضاًل عا ، فهناك حاجة إىل الغذائي التابع للدستور

    يف حــال مت تعــديل املمارســات الزراعيــة الســليمة فيتوجــب إجــراء دراســات علــى

بــة للمخلفــات بالتماشــي مــع املمارســات الزراعيــة الســليمة احلاليــة التجــارد املراَق

ة يوانيـ احلودراسات ذات صلة لـدعم احلـد األقصـى اجلديـد للمخلفـات يف األغذيـة       

 واألغذية اجملهزة.  املنشأ

 للمخلفات القصوى احلدود وضع إجراءات 5-3

 (5/8استخدام اإلجراءات املعجلة لوضع احلدود القصوى للمخلفات )اإلجراء عند اخلطوة  5-3-1

بغية التعجيل يف اعتماد حدود قصوى مقرتحة للمخلفات، ميكا للجنـة  أن توصـي هيئـة     -82

. 8واعتماد احلد األقصى للمخلفات املقـرتو عنـد اخلطـوة     7و 6الدستور الغذائي حبذف اخلطوتني 

". أما الشروط املسبقة الستخدام اإلجراء عند اخلطـوة  5/8يدعى هذا اإلجراء "اإلجراء عند اخلطوة و

 فهي: 5/8

 ؛ 3تعميم احلد األقصى املقرتو اجلديد للمخلفات عند اخلطوة  (أ)

 إلكرتونيا حبلول شهر فرباير/شباط؛   تقرير االجتماع املشرتك إتاحة (د)

 أض شواغل بشأن املتناول ما قبل االجتماع املشرتك. اإلشارة إىلعدم  (د)

يف حال كانت لدى أحـد الوفـود شـواغل معينـة بشـأن تقـديم حـدود قصـوى للمخلفـات،           -83

يف امللحق ألف بناء على اإلجراء املوصـوف يف القسـم املعنـون     الواردة فيجب تقديم استمارة الشواغل

 "إجراءات تقديم الشواغل والتوضيحات" قبل شهر واحد على األقل ما انعقاد دورة اللجنة.  

                                                 
 احلـــدود القصـــوى للمخلفـــات يف األغذيـــة  رتقـــديم وتقيـــيم البيانـــات املتعلقـــة مبخلفـــات املبيـــدات مـــا أجـــل تقـــدي  38

 يف سلسـلة نشـرات منظمـة األغذيـة والزراعـة عـا اإلنتـاج النبـاتي ووقايـة النباتـات،            2009لسنة  197واألعالف، لنشرة رقم 

  .2012، تقرير االجتماع املشرتك للعام 2.1واالعتبار العام، القسم  240.ومعيار الصحة البيئية 8-106436-5-92-978ردمك 
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 علـى موقـف االجتمـاع املشـرتك    بقي يف دورة اللجنة ولكا  تلك الشواغلويف حال مت تناول  -84

 .5/8فسوف تقرر اللجنة ما إذا كان جيب تقديم احلد األقصى للمخلفات إىل اخلطوة  حاله

إذا تعذر تناول الشاغل خالل دورة اللجنة، فسوف يتم تقديم احلد األقصـى للمخلفـات إىل    -85

يف دورة اللجنة وسوف يتناول االجتماع املشرتك هذا الشاغل بناء على اإلجـراء املوصـوف    5اخلطوة 

مشروع للحـدود القصـوى للمخلفـات    أض  أمااء تقديم الشواغل والتوضيحات." يف القسم املعنون "إجر

 .5/8يجب أن يقدم إىل اخلطوة فستويف الشروط أعاله يض ذال

الدورة التالية للجنـة. وإذا بقـي    يفوسيتم تدارس نتيجة النظر يف شواغل االجتماع املشرتك  -86

موقف االجتماع املشرتك علـى حالـه فـإن اللجنـة سـتقرر مـا إذا كـان سـيتم تقـديم احلـد األقصـى            

 . 8للمخلفات إىل اخلطوة 

ول أو إذا ختطـى املتنـاول   إذا ختطى املتناول اليومي التقديرض الدولي املتناول اليـومي املقبـ   -87

القصــري اجلرعــات املرجعيــة احلــادة يف واحــد أو أكثــر مــا جمموعــات الوجبــات  لألجــلالــدولي 

الغذائية، أو إذا مت ختطي اجلرعة املرجعية احلادة يف واحد أو أكثر مـا األغذيـة أو األعـالف فـإن     

 (. 41"املتناول الغذائي" )الفقرة  يطبق اإلجراء املوصوف يف قسمواإلجراء املعجل لا يطبق، 

 الغذائي للدستور التابعة للمخلفات القصوى احلدود إلغاء 5-4

 يتم اقرتاو احلدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور الغذائي يف احلاالت التالية: -88

نتيجة لعملية االستعراض الدورض مبا يف ذلك احلدود القصوى التابعة للدستور  (أ)

سنة واليت ال يدعمها أض  25الغذائي للمبيدات اليت مل جير استعراضها ألكثر ما 

 عضو/مراقب؛

حيثما تشري البيانات العملية اجلديدة، بناء على تقدير املخاطر الصادر عا  (د)

 استخدام املبيد قد يعرض الصحة البشرية للخطر؛االجتماع املشرتك، إىل أن 

 به، وعدم تبقي أض خمزون منه؛ واإلجتارالتوقف عا إنتاج املبيد  (ج)

 ولكنه ال يستخدم يف األغذية أو األعالف؛ مستمر إنتاج املبيد (د)

 عدم وجود جتارة دولية باألغذية أو األعالف اليت ميكا استخدام املبيد يف إطارها. (هـ)

ود القصـوى  (، يـتم إدراج قائمـة احلـد   ـه-يستويف املبيد املعني شرًطا واحًدا أو أكثر )أ حـني  -89

هـذه  ور الغذائي يف جدول األعمال ما أجل الدورة املقبلة للجنـة، لكـي تنظـر    تملخلفاته التابعة للدس

ئة الدسـتور  إلغاء تلك احلدود. تدخل قرارات هيبصية إىل هيئة الدستور الغذائي يف تقديم تو األخرية
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الغذائي حيز التنفيـذ بعـد سـنة مـا     الغذائي بشأن إلغاء احلدود القصوى للمخلفات التابعة للدستور 

 تتام دورة هيئة الدستور الغذائي اليت اختذت فيها تلك القرارات.اخ

إذا كان املبيد الذض يستويف الشروط املذكورة أعاله يدوم بيئيا، جيب النظـر يف احلاجـة إىل    -90

ي التجـارة الدوليـة، وذلـك قبـل إلغـاء احلـدود القصـوى        غطت ة لكيمخلفات الغريبقصوى لل حدود

للمخلفات التابعة للدستور الغذائي. ينبغـي للعضـو/املراقب أن يشـري إىل احلاجـة إىل احلفـاظ علـى       

احلدود القصوى للمخلفات التابعـة للدسـتور الغـذائي ملـدة ال تتعـدى األربـع سـنوات. ضـما تلـك          

سيطلب ما األعضاء/املراقبني تقديم بيانات رصد للسماو بوضع احلدود القصـوى للمخلفـات    الفرتة،

الغريبة. ستقوم اللجنة باختاذ قرار بوضع احلدود القصوى للمخلفات الغريبة حني يكـون االجتمـاع   

املشرتك قد قيم بيانات الرصد وحني يكون قد مت إلغاء مجيـع احلـدود القصـوى للمخلفـات التابعـة      

 دستور الغذائي.لل

 والتوضيحات الشواغل تقديمب اخلاص جراءاإل 5-5

 تقييم مبيد معنيلملخلفات لو ستوى تقديم حد لقصى ملب املرتبطةالشواغل  5-5-1

يف حال كان األعضاء يزمعون التعبري عا شواغل مع تقديم حد أقصـى للمخلفـات أو تقيـيم     -91

إىل أمـانيت الدسـتور    ويقـدموها استمارة الشواغل الـواردة يف امللحـق ألـف     ميلؤوامبيد ما، عليهم أن 

دورة انعقـاد  الغذائي واالجتماع املشرتك مشفوعة ببيانات علمية، قبل شهر واحـد علـى األقـل مـا     

 اللجنة؛

م االجتماع املشرتك البيانات العلمية املقدمة مع استمارة الشواغل. وستقرر اللجنة سوف يقّي -92

بنـاء علـى    وأن حيـدد موعـدا الستعراضـها   اغل ولشـ ا يتنـاول كان على االجتماع املشـرتك أن   اإذما 

 .ات االجتماع املشرتك وكمية العملتوصي

االجتماع املشرتك  يتناولال تقدم استمارة الشواغل قبل شهر واحد ما دورة اللجنة،  وحني -93

 الحق وسوف تقرر اللجنة بعد ذلك بشأن حالة احلد األقصى للمخلفات.   اجتماعيف  ه الشواغلهذ

النظر يف الشـواغل الـيت يعـرب عنهـا األعضـاء، ينبغـي للجنـة أن تعـرتف مبوقـف           لـدى  -94

االجتماع املشرتك على أنه أفضل رأض علمي متاو )قابل للتطبيـق علـى املسـتوى الـدولي( إىل أن     

 يرب  موقف خمتلف؛

البيانات/املعلومـات أن ينظـر    نفـس  الشواغل ذات األساس العلمي القائمة علىعلى ينبغي  -95

فيها االجتماع املشرتك مرة واحدة فقط فيما يتعلق بأض مبيد تدد أو حد أقصى للمخلفـات أو حـد   

 للمخلفات تابع للدستور الغذائي. أقصى
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يالحـظ ببسـاطة أن هـذه    ويف حال قدمت املعلومات نفسها، ينبغي لالجتمـاع املشـرتك أن    -96

 أض استعراض آخر.   فهي ال تستدعيخضعت لالستعراض وبالتالي  املعلومات قد

 الشواغل بشأن الصحة العامة املتعلقة باملبيدات اليت سبق تقييمها 5-5-2

إذا كان األعضاء يزمعون اإلعراد عا شواغل تتعلق بالصحة العامة بشـأن مبيـد مت تقييمـه     -97

مشـفوعة   ويقدموهااالستمارة الواردة يف احمللق باء  واؤميلآنفا ومطروو لتحديد األولويات، عليهم أن 

باملعلومات العلمية ذات الصلة اليت تربر الشواغل، إىل رئـيس جمموعـة العمـل اإللكرتونيـة املعنيـة      

املشـرتك"  باألولويات وأمانيت االجتماع املشرتك، بالتماشي مع "اختيـار املبيـدات لتقيـيم االجتمـاع     

   الصحة العامة.خيفيما  قلقهم األكرببناء على 

سوف ينظر االجتماع املشرتك، بالتشاور مع جمموعة العمل اإللكرتونية املعنيـة باألولويـات     -98

إذا كانت املعلومات املقدمة تشري إىل مستوى معني ما شـواغل الصـحة العامـة، وسـوف يقـدم       فيما

 مقرتحاته خالل الدورة التالية للجنة.

ا قبـل اللجنـة، فسـوف تسـند إليـه      ويف حال كانت الشواغل املتعلقة مببيد ما مدعومـة مـ   -99

 يف السنة التالية املتاحة. موعد الستعراضه حتديدويتم أولوية أعلى 

، اإللكرتونية املعنية باألولويات ولكا إذا اختلف عضو أو مراقب مع اقرتاو جمموعة العمل -100

عليه تقديم بيانات علمية إضافية إىل رئيس هـذه اجملموعـة قبـل شـهر واحـد مـا انعقـاد        سيكون ف

الدورة التالية للجنة. ويف الدورة التاليـة للجنـة، سـوف تبلـغ جمموعـة العمـل اإللكرتونيـة املعنيـة         

 باألولويات عا اقرتاحها. وتتخذ اللجنة قرارها النهائي بشأن حتديد األولويات.  

  يحطلب التوض 5-5-3

ارة الـواردة يف احمللـق ألـف    إذا التمس األعضاء توضيحا بشأن مبيد ما، عليهم ملء االستم -101

األجزاء احملددة يف تقييم االجتماع املشرتك الـيت يـودون توضـيحا هلـا. وجيـب إدراج       اإلشارة إىلو

ئق األخــرى للدســتور ثــاتلــك الطلبــات يف االســتجابة لتعــاميم الدســتور الغــذائي ذات الصــلة أو الو

التـالي وسـوف يقـدم     اجتماعهالغذائي. وسوف يعا  االجتماع املشرتك طلبات التوضيح تلك خالل 

استجابة لتلك الطلبات حبلـول الـدورة التاليـة للجنـة. وسـوف تسـجل للجنـة أيـة اسـتجابات أو          

علـى  جتماع املشرتك تغيريات يف القرارات املتخذة الناجتة عا طلب التوضيح. وبانتظار استجابة اال

 للدسـتور  5/8لتوضيح، ميكا للحد األقصى للمخلفات املتصل بالطلب أن يتقدم عرب إجراء اخلطوة ا

 . الغذائي وضع حد أقصى للمخلفات تابع للدستورل الغذائي
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 التصدي للفوارق يف إجراءات تقدير املخاطر 5-5-4

ال جيب منع احلدود القصوى للمخلفات ما التقدم حني تكون هنـاك شـواغل قائمـة علـى      -102

أساس علمي تتعلق بإجراءات تقدير املخاطر احلالية لالجتماع املشرتك واليت قد عاجلها هذا األخري 

ولكـا حيثمـا توجـد فـوارق يف إجـراءات تقـدير املخـاطر )مثـل         ما خالل عملية استمارة الشواغل. 

عامل التغري واستخدام الدراسات البشرية( ما الضرورض أن حتاول اللجنة باالشـرتاك مـع   استخدام 

املناسبة مـا   إلجراءاتحلد منها حيثما أمكا. أما ااالجتماع املشرتك معاجلة تلك الفوارق ما أجل ا

 قبل اللجنة ملعاجلة تلك القضايا فقد تشمل إحالة القضية: 

ىل االجتماع املشرتك يف حال وجود معلومات إضافية أو جديدة أو يف حال كانت إ (أ)

فيما يتعلق بأداء  االجتماع املشرتك لدى املخاطرإدارة  يف املساهمةاللجنة ترغب يف 

 تقديرات املخاطر؛

إىل احلكومات الوطنية أو السلطات اإلقليمية للمساهمة يف مناقشة واختاذ قرار يف  (د)

 التالية للجنة؛ و/أوالدورة 

، إىل مشاورة علمية يف حال كانت املوارد متاحة. طبيعته كمحب امربريكون  حيثما (ج)

على األعضاء الذيا يوصون بأض ما تلك اإلجراءات ما قبل اللجنة أن يقدموا 

 معلومات تدعم توصيتهم لتنظر فيها اللجنة. 

 اإلبالغ عن املخاطر -6

، يف إطـار الدسـتور الغـذائي    لتطبيقهـا  العمل املقرتحة لتحليل املخاطر مبادئبالتماشي مع  -103

تضما اللجنة، بالتعاون مع االجتماع املشرتك الشفافية التامة لعملية حتليل املخاطر وتوثيقها الـوايف  

 وإتاحة النتائج يف الوقت املناسب لألعضاء واملراقبني.

جتماع املشـرتك، تقـدم اللجنـة تعليقـات بشـأن      ما أجل ضمان شفافية عملية التقييم يف اال -104

 شرها.االجتماع املشرتك وين يقوم بصياغتهاليت اخلطوط التوجيهية املتصلة بإجراءات التقييم ا

أن التواصل السـليم بـني القـيمني علـى تقـدير املخـاطر       بتعرتف اللجنة واالجتماع املشرتك  -105

 تحليل املخاطر.املتعلقة بومدراء املخاطر ما االشرتاطات الضرورية لألداء الناجح ألنشطتهم 

 التواصل بني اجلها يا. ك مواصلة تطوير اإلجراءات لتعزيزينبغي للجنة واالجتماع املشرت -106
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 امللحق للف

 ملخلفات لو طلب توضيح للشواغلستوى االشواغل بشأن تقديم حد لقصى ملاستمارة اإلعراب عن 

 مقدمة من:

 التاريخ:

احلد األقصى  الغذاء/رمز الغذاء املبيد/رمز املبيد

للمخلفات 

 )ملغ/كلغ(

اخلطوة 

 احلالية

    

 هل هذا طلب توضيح؟

 (التوضيح املطلود )يرجى ذكرطلب توضيح 

 

 هذا من الشواغل؟يعترب هل 

 هذا من الشواغل املستمرة؟يعترب هل 

 ملخلفات(ستوى اما تقديم احلد األقصى املقرتو مل تخوف)يرجى إعالن السبب احملدد لل الشواغل

 

 رغب يف لن يشار إىل هذ  الشواغل يف تقرير اللجنة؟تهل 

لالجتماع  األمني املناسباليت ستقدم إىل  ل ما البيانات/املعلومات)وصف ك البيانات/املعلومات

 املشرتك يف غضون شهر واحد ما اجتماع اللجنة(
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 امللحق باء

 حتديد األولوية لالستعراض الدوريمن لجل اغل الصحة العامة بشأن مبيد عن شو إلعراباستمارة ا

 مقدمة من:

 التاريخ:

قصى األد احل )األغذية(/رمز الغذاء الغذاء املبيد/رمز املبيد

تابع الللمخلفات 

 الغذائي للدستور

 )ملغ/كلغ(
   

 من الشواغل؟ ا األمرهذيعترب هل 

 )يرجى ذكر الشاغل حتديدا(وضع األولويات يرتبط هذا الشاغل خاصة ببأي معيار/معايري 

 

 هل قدمت بيانات داعمة؟

)وصف كل ما البيانات/املعلومات املنفصلة املرفقة أو اليت ستقدم إىل جمموعة  البيانات/املعلومات

املناسب لالجتماع املشرتك يف غضون شهر واحد ما  واألمنيالعمل اإللكرتونية املعنية باألولويات 

 اجتماع اللجنة(

 

 هل هذا من الشواغل املستمرة؟

 وقدم بيانات داعمة اجلاريةصف الشواغل 

 



 حتليل املخاطر :القسم الرابع

184 

 جيمامللحق 

 املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بتطبيق مبدل التناسب 

 بيداتامللتقدير احلدود القصوى ملخلفات 

بيانات املخلفات استخدام املفهوم بشأن عمليات معاجلة الرتبة والبذور والورق.  حتليلأكد  -1

األعشـاد، ومـنظم   ومبيـدات الفطـر، ومبيـدات    وتضّمنت املواد النشطة املؤكدة املبيدات احلشرية، 

 النمو النباتي، باستثناء املواد اجملففة.

وميكا تطبيق مبدأ التناسب على البيانات املنبثقة عا جتارد ميدانية جارية ضما متوسط  -2

ما معـدل املمارسـات الزراعيـة السـليمة. وال يسـرض هـذا األمـر إال        ×  4و×  0.3بني  يرتاوومعدل 

يف جمموعة البيانات. ويف حال غياد خملفات قابلة للتحديد عندما حتدث خملفات قابلة للتحديد 

الكمي، مثاًل تكون القيم أقل ما الكمية القصوى ال جيو  إال ختفيفها. فما غري املقبـول  يادتهـا يف   

 هذه احلالة.

وميكا اعتبار أّن التغري املتصـل بقـيم املخلفـات الناجتـة عـا اسـتخدام هـذا الـنهج قـاباًل           -3

 .اإلضافةما معدل  يف املائة 25±للمقارنة باستخدام بيانات اختريت وفًقا لقاعدة 

لممارسات الزراعية السـليمة.  وال ُيقبل القياس إاّل إذا كان معدل اإلضافة النتيجة الوحيدة ل -4

مع ممارسة االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العامليـة بشـأن     وباالتفاق

بالنسـبة إىل معـايري أخـرى مثـل      يف املائـة  25±خملفات املبيدات، ال ُيقبل استخدام إضايف لقاعدة 

الفرتات الفاصلة قبل احلصاد. وبالنسبة إىل شكوك إضافية واردة، مثاًل اسـتخدام البيانـات العامليـة    

بشأن املخلفات، جيب النظر يف هذه األمور على أساس كل حالة علـى حـدة كـي ال يـزداد انعـدام      

 اليقني العام بشأن التقديرات املتعلقة باملخلفات.

احلصاد يف هذا الوقـت. وباإلضـافة إىل ذلـك،     ما بعدال ميكا استخدام التناسب حلاالت و -5

 يوصى بعدم استخدام املفهوم حلاالت االستنبات املائي بسبب االفتقار إىل بيانات.

ســواء. ويكمــا  وميكــا تطبيــق التناســب علــى احملاصــيل الرئيســية والثانويــة علــى حــدٍ  -6

االختالف الرئيسي بني احملاصـيل الثانويـة والرئيسـية يف عـدد التجـارد املطلوبـة مـا السـلطات         

الوطنية/اإلقليمية، األمر الـذض ال يشـكل أهميـة مباشـرة بالنسـبة إىل تناسـب املخلفـات. وإذا كـان         

اه أعضاء آخريا القياس مطبًقا على تاصيل  ثيلية، ال يوجد أض شاغل تدد بشأن االستقراء جت

 ما جمموعة أو جمموعة فرعية كاملة بشأن احملاصيل.
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ويف ما يتعلق بالسلع املصنعة، ما املفرتض أن عنصر التصنيع يتسق ضـما جمموعـة معـدل     -7

اإلضافة واملخلفات الناجتة عا السـلع املصـنعة. وبنـاء علـى ذلـك، ميكـا أيًضـا اسـتخدام عوامـل          

   انات لتحديد معدل التو يع.التصنيع القائمة جملموعات البي

ويف ما يتعلق بتقييمات التعرض، ال يبدو ما الضرورض فـرض أض قيـود. وجيـو  اسـتخدام      -8

لتو يع املخلفات يف القشر واللب، شريطة توافر املعلومات الال مة لتحديد معدل التو يـع مـا   النهج 

احملجمـة بشـأن األعـالف    كل جتربة. وباإلضافة إىل ذلك، جيـو  اسـتخدام جمموعـات البيانـات     

 .الثروة احليوانيةألغراض احتساد عبء النظام الغذائي بالنسبة إىل 

وجيو  استخدام النهج عندما تكون جمموعة البيانات غري كافية خالًفا لذلك ما أجل رفع  -9

يقـّدم املفهـوم الفائـدة األكـرب.      عندما. ويتم هذا األمر توصية متعلقة باحلد األقصى ملستوى املخلفات

ويستخدم االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة بشـأن خملفـات       

املبيدات وخمتلف السلطات الوطنية املفهوم على أساس كل حالـة علـى حـدة ويف بعـا احلـاالت      

 عـت فيهـا كـل البيانـات     جيو  تقدير احلـد األقصـى ملسـتويات املخلفـات عـا طريـق جتـارد مجّ       

 (.يف املائة 100)

واسـعة حتتـوض علـى جتـارد      بيانـات ورغم أنـه ميكـا اسـتخدام املفهـوم يف جمموعـات       -10

ما جتارد املمارسات الزراعيـة   يف املائة 50، ميكا طلب على األقل يف املائة 100خملفات جممعة 

عناصـر حتديـد معـدل     مـا  ما جمموعة مثالالسليمة على أساس كل حالة على حدة باالستناد إىل 

 يف جمـال املمارسـات الزراعيـة السـليمة    التو يع. وعالوة على ذلك، ميكا أن تكون بعا التجارد 

مفيًدا باعتبارها بيانات مؤكدة لتقييم النتيجة يف حـاالت تـؤدض االسـتخدامات فيهـا إىل مسـتويات      

  خملفات تتسبب بتعرض هام للنظام الغذائي. 
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 امللحق دال 

 توجيهات لتيسري وضع احلدود القصوى ملخلفات 

 الثانويةمبيدات اآلفات بالنسبة إىل احملاصيل 

 

  الثانويةعدد التجارب األدنى لوضع احلدود القصوى للمخلفات بالنسبة إىل احملاصيل  -1

 جلنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة مبخلفـات املبيـدات      مّت وضع معايري الستخدامها ما قبل  -1

، االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليـة بشـأن خملفـات املبيـدات    و

وتيسري عملية تقديم البيانـات   الثانويةوذلك بهدف مساعدة البلدان األعضاء على حتديد احملاصيل 

وى ويشمل هذا احلد األدنى مـا التجـارد الال مـة لـدعم وضـع حـدود قصـ       إىل االجتماع املشرتك. 

للمخلفات بالنسـبة إىل احملاصـيل الثانويـة. ومبـا أّن أهميـة احملاصـيل الثانويـة أقـّل مـا حيـيف           

االستهالك، قد يستلزم األمر عـددًا أقـل مـا التجـارد لوضـع احلـدود القصـوى للمخلفـات قياسـًا          

 باحملاصيل الرئيسية.  

ــات اســتنادًا إىل مســتويات االســتهالك )أض النســبة   -2 ــد ُوضــعت ثــالث فئ ــا  وق ــة م املئوي

 االستهالك اليومي للفرد الواحد(:

  ال بيانات يف قاعـدة البيانـات اإلحصـائية يف منظمـة األغذيـة والزراعـة وال        – 1الفئة

حالـة فيهـا    ّلت ما جمموعة األغذية يف النظام العاملي للرصد البيئي: ُينظر يف كـ بيانا

 على حدة. 

  ــة ــة 0.5 < - 2الفئـ ــامل و  يف املائـ ــتوى العـ ــى مسـ ــة 0.5 <علـ ــع يف يف املائـ  مجيـ

  جتارد كحد أدنى. 4: تاجملموعا

 جمموعـة أو أكثـر   يف  يف املائـة  0.5 > على مستوى العـامل و  يف املائة 0.5 < - 3 الفئة

 جتارد كحد أدنى. 5: تما اجملموعا

(. وهـي تقـوم   1وجرى حتديد منهجية لوضع احملاصيل يف كل ما هـذه الفئـات )امللحـق     -3

مزدوجة، يعتمد الشق األول منها على االستهالك العاملي والشق الثاني على االستهالك على مقاربة 

 "احمللي" حبسب التعريف الوارد يف جمموعات األغذية يف النظام العاملي للرصد البيئي.

وُتصّنف احملاصيل حبسب قـيم االسـتهالك العـاملي أعـاله ودون املعـايري اخلاصـة باحلـد         -4

 املوضوع هلا.
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على املوقع اإللكرتوني  تعا تطبيق هذه التوجيها توميكا االطالع على وثيقة معلوما -5

 وهي تتضما العناصر التالية: 39للدستور الغذائي

  يف املائة  0.5احملاصيل اليت تتخطى فيها قيم االستهالك يف العامل احلد املوضوع عند

 ما االستهالك اليومي اإلمجالي للفرد الواحد.

  دون احلد املوضوع  يف العامل احملاصيل الثالث اليت تكون فيها قيم االستهالكفئات

 يف املائة.  0.5عند 

 وبطلب وجرى تنقيح قوائم احملاصيل بدرجة أكرب باالستناد إىل بيانات االستهالك الوطين -6

املومسي  ما البلدان األعضاء. واسُتخدمت يف حاالت معينة معايري إضافية بالنسبة إىل االستهالك

 املرتفع و/أو املتحصالت املرتفعة عوضًا عا متوسط املتحصالت. 

وجيو  إعادة النظر يف وثيقة املعلومات ويف العدد األدنى ما التجارد حسب املقتضى  -7

ملراعاة التغريات احلاصلة يف مستويات االستهالك العاملية واحملاصيل اإلضافية املدرجة ضما 

 لألغذية والعلف, تصنيف الدستور الغذائي 

وإّن عدد التجارد احملددة هو احلد األدنى املقرتو لوضع احلدود القصوى للمخلفات. غري  -8

أّنه يتعني على القيمني على توفري البيانات إتاحة أكرب عدد ممكا ما التجارد طبقًا للممارسات 

األغذية والزراعة ومنظمة االجتماع املشرتك بني منظمة الزراعية اجليدة ذات الصلة. وباستطاعة 

، استنادًا إىل تقييم اخلرباء، أن يقرر ما إذا كانت التجارد الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات

املتاحة تستويف الشروط اليت وضعها االجتماع املشرتك وما إذا كانت تصلح لوضع حدود قصوى 

 للمخلفات.  موثوقة

القصوى اجلماعية للمخلفات وال استخدام بيانات وال يشمل نطاق هذه التوجيهات احلدود  -9

الرصد. وإّن هذه األعداد الدنيا للتجارد تصلح فقط لوضع حدود قصوى ملخلفات احملاصيل 

 املنفردة. 

 بطاقات التوسيم -2

يف حال عدم وجود بطاقة توسيم رمسية، ينبغي أن تكون البيانات عا احملاصيل الثانوية  -10

مشفوعة برسالة رمسية ما الوكالة احلكومية تفيد باستخدام املادة الكيمائية بالنسبة إىل احملصول 

 املعين وتبّيا املمارسات الزراعية اجليدة اليت يستخدمها املربون يف ذلك البلد. 

                                                 
39  www.codexalimentarius.org 
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 البيانات العاملية جمموعة -3

باإلمكان األخذ بعني االعتبار جتارد خاصة باملخلفات ما مناطق خمتلفة ما العامل ما  -11

أجل وضع احلدود القصوى للمخلفات بالنسبة إىل احملاصيل الثانوية. وجيرض االجتماع املشرتك 

إذا كانت مستخدمة على تقييمًا للمعلومات املتاحة ويقّيم املستويات القصوى للمخلفات مبعزل عما 

فتسرض يف هذه احلالة احلدود القصوى للمخلفات اليت مستوى العامل أو تصورة مبنطقة معّينة، 

 وضعها الدستور الغذائي أيًا كان مصدر السلعة. 

يف املائة يف  25يف ما خال احلاالت اليت تندرج فيها هذه البيانات ضما حد التبايا البالغ  -12

املمارسات الزراعية اجليدة، ُيشّجع االجتماع املشرتك على قبول البيانات ما عدد ما البلدان لدعم 

عملية وضع حدود قصوى للمخلفات صادرة عا الدستور الغذائي. وما ناحية أخرى، ينبغي أيضًا 

بلدان متعددة وتقدميها ما قبل  قبول االقرتاحات املتعلقة باملواد الكيمائية ذات األولوية والواردة ما

 بلد واحد قبل بتولي دور قيادض نيابة عا البلدان األخرى. 

 النسبيةمبدل استخدام  -4

وافقت اللجنة على تطبيق مبدأ النسبية على مبيدات احلشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات  -13

األعشاد ومنظمات منو النباتات وعلى أن يكون معدل التطبيق االستثناء الوحيد عا املمارسات 

 الزراعية اجليدة احلرجة. 

موعات البيانات يف املائة بالنسبة إىل جم 100وميكا استخدام بيانات تّجمة بنسبة  -14

يف املائة على األقّل ما التجارد حبسب املمارسات الزراعية  50قد يتعني طلب إجراء و الكربى "

اجليدة تبعًا لكل حالة وانطالقًا مثاًل ما نطاق عوامل التحجيم" وقد يتطلب األمر إجراء بعا 

التجارد بالنسبة إىل املمارسات الزراعية اجليدة باعتبارها بيانات ثبوتية. غري أّن استخدام بيانات 

 املائة قد يساعد على وضع حدود قصوى للمخلفات بالنسبة إىل احملاصيل يف 100تّجمة بنسبة 

 الثانوية إذا ما اعُتربت البيانات موثوقة مبا فيه الكفاية. 

وميكا استخدام مبدأ النسبية يف حالة البيانات اخلاصة باملخلفات ما أجزاء خمتلفة ما  -15

 املقدرة.  تلمخلفاالعامل شرط عدم  يادة درجة عدم اليقني اإلمجالية ل

 االستقراء  -5

ينبغي استخدام مبادئ االستقراء اليت وضعتها جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات  -16

املبيدات لوضع حدود قصوى مجاعية للمخلفات بالنسبة إىل احملاصيل مبا يشمل احملاصيل 

املصّنعون واألعضاء عند إدراج مرّكب ما على قائمة األولويات أن يتضّما أيضًا الثانوية. ويشّجع 
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احملاصيل الثانوية. وهذا ما شأنه أن يسمح بإضافة تاصيل ثانوية إضافية إىل احملاصيل 

املرشحة املوجودة وبوضع حدود قصوى للمخلفات عا طريق عمليات استقراء، شرط إتاحة بطاقة 

 سات الزراعية اجليدة على االجتماع املشرتك. توسيم مصاحبة للممار

ويف حال كان تصول ما احملاصيل الثانوية ميثل عينة سلعية بالنسبة إىل جمموعة ما  -17

احملاصيل )أو مشتقاتها( وإذا كانت احلدود القصوى للمخلفات خاصة باجملموعة ككّل، ينبغي 

 اإلمجالي للمجموعة بأسرها.  إجراء عدد كاف ما التجارد مبا يشمل مستوى االستهالك
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 ملحق

 بالتوجيهات لوضع حدود قصوى للمخلفات بالنسبة إىل مبيدات اآلفات

 يف املنهجية اخلاصة باحملاصيل الثانوية لتوزيع احملاصيل على الفئات االستهالكية 

 

 حساب الشق األول:

مت حساد ترتيب الشق األول اسـتنادًا إىل النظـام الغـذائي اخلـاص مبجموعـة األغذيـة يف        -1

 النظام العاملي للرصد البيئي، على النحو اآلتي: 

جرى جتميع البنود ما املصدر نفسه معًا. واقُترو جتميع أساسي حبييف يكـون هنـاك بنـد     -2

عملية وضع احلدود القصوى للمخلفـات  واحد فقط لكل تصول إذا أمكا، وهو ما يتماشى أكثر مع 

ــق      ــى دقي ــوض عل ــيت حتت ــل الســلع ال ــع ك ــثاًل جتمي ــات؛ فجــرى م والتجــارد اخلاصــة باملخلف

 ومستخلصات الدقيق معًا على سبيل التجربة. 

جرى بالنسبة إىل كل بلد ما البلدان، جتميع البيانات عـا االسـتهالك )املتوسـط خلمـس      -3

( طبقـًا لقائمـة تـددة    2007-2002سنوات بالنسبة إىل األغذية يف النظام العاملي للرصـد البيئـي:   

 ذات الصلة.   يةقيم االستهالكالمسبقًا لكل جمموعة ما السلع وأضيفت إليها 

القيمة االستهالكية اجملّمعة استنادًا إىل سكان البلـد مقسـومة علـى     ك ترجيحذل بعد جرى -4

سكان العامل. ويعطي اجملموع النـاتج عـا ذلـك بالنسـبة إىل كـل سـلعة فكـرة أفضـل عـا األهميـة           

 النسبية لكل سلعة يف العامل وُتعترب أصّح بالنسبة إىل املقاربة اخلاصة بالشق األول. 

 وتتم بالتالي العملية احلسابية بالنسبة إىل كل سلعة على النحو اآلتي:  -5

 
 % i ي نسبة السلعة "ه iيف العامل " 

 consumptioni,c ك السلعة "استهال هو i " يف البلد " c )املعين )غرام/شخ /يوم "   

 total consumptionc مبا يف ذلـك السـكريات واملشـروبات     اإلمجالي االستهالك هو(

 " املعين )غرام/شخ /يوم( c والسلع احليوانية املصدر وسواها( يف البلد "

 populationc البلد " سكان هم c ) شخ( " 
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 populationw شخ ( العامل سكان هم( 

 حساب الشق الثاني:

جمموعـة. فاحملصـول   موجودة ضما كـل   الثاني على مالمح استهالكية خمتلفة يركز الشّق -1

الذض ُيعترب ثانويًا ما حييف األهمية قد يكون على مسـتوى العـامل ذا أهميـة عاليـة نسـبيًا يف نظـام       

 غذائي وطين معّيا )تبعًا لكمية احملاصيل أو السلع املستهلكة يف البلد ونوعيتها(.

مـع بعضـها    يقوم نظام اجلمع ضما جمموعات بضّم اجلوانب املتشابهة يف الـنظم الغذائيـة   -2

ثري أالبعا ويعطي حملة عامة جيدة للمالمح االستهالكية يف العـامل. لكـا، حرصـًا علـى عـدم التـ      

بشكل مفرط على النتائج نتيجة ارتفاع االستهالك احمللـي داخـل جمموعـة مـا، وعلـى اعتبـار أّن       

وتتطلـب   ح أكثـر السـلع املتداولـة يف التجـارة الدوليـة     االستهالك احمللي الصرف ليس على األرجـ 

بالتالي وضع حدود قصوى للمخلفات صادرة عا الدستور الغـذائي، مت تـرجيح اسـتهالك كـل بلـد      

حبسب السكان داخل جمموعته للحصول على مالمح اسـتهالكية أفضـل للمجموعـة. ويراعـي هـذا      

 على حنو أفضل العدد الفعلي للمستهلكني ضما كل جمموعة.  

 لتالية بالنسبة إىل كل سلعة وإىل كل جمموعة:وعليه، اعُتمدت العملية احلسابية ا -3

 
 % i " هي نسبة السلعة iيف اجملموعة " 

 consumptioni,c " هو استهالك السلعةi" يف البلد "c)املعين )غرام/شخ /يوم "   

 total consumptionc     هو االستهالك اإلمجالي )مبا يف ذلـك السـكريات واملشـروبات

 " املعين )غرام/شخ /يوم(cوسواها( يف البلد "والسلع احليوانية املصدر 

 populationc البلد " هم سكانc) شخ( " 

 populationz ) هم العدد اإلمجالي للسكان يف اجملموعة )شخ 
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 مبادئ حتليل املخاطر التغذوية وخطوط توجيهية للتطبيق على عمل

 واألغذية يف االستخدامات التغذوية اخلاصة جلنة التغذية

 معلومات لساسية -1

)والـيت سيشـار    مبادئ العمل لتحليل املخاطر اليت ستطبق يف إطار الدستور الغذائيأرست  -1

إليها فيما يلي "مببادئ العمل"( إرشادات عامة للدستور الغـذائي بشـأن حتليـل املخـاطر.     

 ، ونشرت يف دليل اإلجراءات.2003وقد أقرت مبادئ العمل هذه عام 

العمل هو "توفري إرشـادات هليئـة الدسـتور الغـذائي وأجهـزة اخلـرباء        والغرض ما مبادئ -2

املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملشاورات اليت تدور بينهمـا  

حتى تقوم اجلوانـب املتعلقـة بسـالمة األغذيـة وبالصـحة يف مواصـفات الدسـتور الغـذائي         

املخاطر". وعندما يشري الغرض هنا إىل اجلوانـب   والنصوص ذات الصلة على أساس حتليل

املتعلقة بالصحة باإلضـافة إىل سـالمة األغذيـة، فإنـه يعطـي توجيهـا واضـحا إىل حتليـل         

املخاطر لكي يطبق على املسائل التغذوية اليت تدخل ضما صالحية هيئة الدستور الغـذائي  

 وأجهزتها الفرعية.

ذويـة لكـي تسرتشـد بهـا هيئـة الدسـتور الغـذائي        وقد وضعت مبادئ حتليل املخـاطر التغ  -3

وأجهزتها الفرعية، ويف مقدمتها جلنة الدستور الغـذائي للتغذيـة واألغذيـة لالسـتخدامات     

التغذوية اخلاصة بصفة أساسية ال حصرية، يف تطبيق حتليل املخاطر التغذويـة يف عملـها.   

حيــيف أن مــا بــني وجيـو  اســتخدام هــذه اإلرشــادات أيضــا يف عمــل اللجــان األخــرى،  

اختصاصات جلنة الدستور للتغذية واألغذية لالستخدامات التغذويـة اخلاصـة طبقـا للبنـد     

الرابع مـا اختصاصـاتها "دراسـة وإقـرار األحكـام املتصـلة باجلوانـب التغذويـة لألغذيـة          

وتعديلها عند الضرورة"، مبا يف ذلك تلك اليت تأتي نتيجة تطبيق حتليل املخاطر التغذوية 

 تظهر ما عمل األجهزة الفرعية األخرى للدستور. اليت



 حتليل املخاطر: القسم الرابع

193 

 مقدمة -2

، 41واملــواد ذات الصــلة 40يعــا  حتليــل املخــاطر التغذويــة يف الدســتور العناصــر املغذيــة -4

واملخاطر اليت تهدد الصحة ما نقـ  و/أو  يـادة املتنـاول منهـا. ويطبـق حتليـل املخـاطر        

ملخاطر سـالمة األغذيـة عنـد دراسـة املتنـاول      التغذوية نفس النهج العام للتحليل التقليدض 

الزائد ما العناصر املغذية واملواد ذات الصـلة. ولكـا، علـى خـالف الكـثري مـا مكونـات        

 األغذية اليت ختضع للتحليـل التقليـدض ملخـاطر سـالمة األغذيـة )مثـل املـواد املضـافة إىل        

ــةاألغذيـــة، واملخلفـــات  ــاقري البيطريـــ  الكيماويـ ة(، والكائنـــات )مـــا املبيـــدات والعقـ

امليكروبيولوجية املمرضة، وامللوثات ومسببات احلساسية( فإن العناصر املغذية واملـواد ذات  

الصلة ضرورية ما الناحية البيولوجية )يف حالة العناصـر املغذيـة األساسـية( أو قـد تكـون      

إىل فائدتها تتملة للصحة. وبالتالي فإن حتليـل املخـاطر التغذويـة يضـيف ُبعـدًا جديـدا       

 حتليل املخاطر التقليدض بدراسة املخاطر اليت تأتي كنتيجة مباشرة لنق  املتناول.  

مبادئ حتليـل املخـاطر التغذويـة واخلطـوط التوجيهيـة للتطبيـق يف عمـل جلنـة التغذيـة           -5

واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة الواردة يف هذه الوثيقة )واليت سيشار إليهـا فيمـا   

ادئ حتليل املخاطر التغذوية"( هي مبادئ وخطوط توجيهية فرعيـة وينبغـي   يلي باسم "مب

 قراءتها مقرتنة مببادئ العمل.  

وقد صيغت مبادئ حتليل املخاطر التغذوية هذه يف إطار اهليكل املكـون مـا ثالثـة عناصـر      -6

ملبادئ العمل، ولكا مع إضافة خطوة مبدئية لالعـرتاف رمسيـا بصـياغة املشـكلة كـإجراء      

 دئي له أهميته يف إدارة املخاطر.مب

  

                                                 
( بأنـه  CAC/GL.09-1987) املبادئ العامة للدستور بإضافة العناصر املغذيـة األساسـية إىل األغذيـة   تعرفه  العنصر املغذي  40

 املادة اليت تستهلك عادة كمكون غذائي:

 أو  ؛يعطي طاقة

 أو  ؛مطلود للنمو والتطور واإلبقاء على حياة ملؤها الصحة

 عا نقصه تغريات كيميائية حيوية أو سيكولوجية واضحة.سينجم 

يعين أض مادة تستهلك عادة كمكون غذائي مطلود للنمو والتطور واإلبقاء علـى حيـاة ملؤهـا الصـحة،      العنصر الغذائي األساسي

 .وال ميكا للجسم جتميعه بكميات كافية
 .هي مكون غذائي )خبالف العنصر الغذائي( له تأثري فسيولوجي ملصلحة اجلسم املادة ذات الصلة  41
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 النطاق والتطبيق -3

يتناول حتليل املخاطر التغذوية املخاطر علـى الصـحة مـا نقـ  و/أو  يـادة املتنـاول مـا         -7

عناصر مغذية ومواد ذات صـلة، والتقليـل املتوقـع يف هـذه املخـاطر نتيجـة اسـرتاتيجيات        

املتناول، فإن هذا التقليل يف املخـاطر عـا   اإلدارة املقرتحة. وفى احلاالت اليت تعا  نق  

 طريق معاجلة النق ، ميكا أن يشار إليها باعتباره فائدة تغذوية.

ومكونات التغذية اليت هلا أهمية أساسية يف حتليل املخاطر التغذوية هـي مكونـات أصـيلة     -8

 يف الغذاء و/أو مضافة عمدا إىل الغذاء، وميكا حتديدها كما يلي:

 قد تقلل ما خمـاطر نقـ  املتنـاول، وعناصـر قـد تزيـد مـا خمـاطر          عناصر مغذية

 التأثريات املعاكسة على الصحة؛ و/أو  

 تزيد مـا خمـاطر التـأثريات املعاكسـة علـى الصـحة عنـد  يـادة          38مواد ذات صلة

املتناول منها وقد تقلل أيضا ما خماطر التأثريات األخـرى املعاكسـة علـى الصـحة     

 .إذا مت حتصيلها بقدر أقل

عند تقدير التأثريات املواتية للعنصر املغذض أو املـادة ذات الصـلة، ينبغـي النظـر فيمـا إذا       -9

 كانت مصفوفة األغذية ميكا أن تزيد ما خماطر التأثري املعاكس على الصحة.

عندما يكون ذلك مناسبا، جيو  أن تسرتشـد عمليـة صـنع القـرار بشـأن أحكـام احملتـوى         -10

ية واملواد ذات الصلة يف بعا نصوص الدستور، بتطبيق عملية التقـدير  الكمي للعناصر املغذ

 الكمي للمخاطر التغذوية.

ينبغي أن يكون تقدير املخاطر التغذوية تقديرا كميا بقدر اإلمكان، وإن كان الـنهج الكيفـي    -11

على أساس املخاطر الذض يقوم على مبادئ حتليـل املخـاطر التغذويـة ميكـا أن يسـاعد يف      

 نصوص الدستور يف بعا احلاالت مثل:وضع 

   صياغة مبادئ عامة تتعلق بالرتكيبة التغذوية )مثل مبادئ إلضافة عناصر مغذيـة

 إىل األغذية(؛

  صياغة مبادئ عامة لتقدير أو إدارة املخاطر املتعلقة باألغذية اليت كانت هناك طلبات

 تغذوية أو صحية بشأنها؛
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  العبوات فيما يتعلق برتكيبة األغذية الـيت هلـا   إدارة املخاطر بنصائح خاصة ببيانات

 ، مبا يف ذلك أغذية االستخدامات التغذوية اخلاصة؛42تركيبة معينة تتعلق بالتغذية

  املخاطر )أض املخاطر املرتبطة بتخفيا ملموس  –إسداء املشورة بشأن حتليل املخاطر

علـى أحـد األخطـار     أو منع استهالك أحد األغذية املغذية واألساسية منعا تامـا، ردا 

 املتعلقة بالتغذية مثل وجود أحد امللوثات يف الغذاء.

 التعاريف -4

يف دليـل اإلجـراءات    تعطي تعاريف مصطلحات حتليل املخـاطر املتعلقـة بسـالمة األغذيـة     -12

هــذا، تعــاريف مناســبة لكــل مــا حتليــل املخــاطر، وتقــدير املخــاطر، وإدارة املخــاطر،   

اطر وتقديرها. وعند تطبيـق هـذه املصـطلحات يف سـياق حتليـل      وسياسات اإلبالغ عا املخ

املخاطر التغذوية ينبغي أن تسبقها كلمة "تغذوض أو تغذوية" وأن تطوع التعـاريف احلاليـة   

 بصورة مناسبة بأن حتل املصطلحات والتعاريف املذكورة أدناه تل تلك املوجودة بالفعل.

قد ُعـدلت   خاطر ذات الصلة بسالمة األغذيةتعاريف مصطلحات حتليل املومع ذلك، فإن  -13

لكي تشري إىل املتناول غري الكايف باعتباره عنصرا ما عناصر املخاطر التغذوية. كما وضـعت  

تعاريف ملصطلحات أخرى جديـدة مـا أجـل مزيـد مـا التوضـيح. وفيمـا يلـي التعـاريف          

 الفرعية اجلديدة أو املعدلة:

ية تأثري ضار بالصحة مرتبط بنق  أو  يادة املتنـاول  وهي دالة احتمال - املخاطر التغذوية

ما عنصر مغذض أو مادة ذات صلة، ومدى شدة هذا التأثري املرتتب على خطر )أو أخطار( 

 مرتبط بالعنصر الغذائي يف األغذية.

وهو تغيري يف مورفولوجيا، أو فسيولوجيا، أو منـو، أو تطـور،    - 43التأثري الضار بالصحة

ا أو نظــام أو عشــرية أو فــرتة حيــاة أض منهــا، نتيجــة عرقلــة القــدرة  أو تناســل أض كــائ

الوظيفية، وعرقلة القدرة على التعويا عا اإلجهاد اإلضـايف أو  يـادة التعـرض لتـأثريات     

 أخرى.

أو أض عنصر مغذض أو مـادة ذات صـلة يف األغذيـة     - املخاطر املتعلقة بالعناصر التغذوية

 الصحة اعتمادا على نق  أو  يادة املتناول منها.حيتمل أن تسبب تأثريا ضارا على 

                                                 
ألغراض مبادئ حتليل املخاطر التغذوية هذه، فإن مصطلح "ذات صلة بالعناصر املغذية" يشري إىل عنصر أو أكثر ما العناصر   42

 .املغذية و/أو املواد ذات الصلة، حبسب احلالة
وى للمتناول ما العناصر املغذية واملواد ذات الصلة. تقريـر حلقـة العمـل الفنيـة املشـرتكة بـني       منوذج لوضع املستويات القص  43

 .2006، منظمة الصحة العاملية، 2005منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عام 
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وهو حتديد املخاطر املرتبطة بالعنصـر املغـذض    - حتديد املخاطر املرتبطة بالعنصر املغذي

 يف غذاء بعينه أو جمموعة ما األغذية.

وهـو التقيـيم الكيفـي و/أو الكمـي لطبيعـة       - تشخيص املخاطر املرتبطة بالعنصر املغـذي 

 التأثري الضار بالصحة املرتبط خبطر يتعلق بالعنصر املغذض.

وهو حتديد العالقة بني حجم اجلرعة ما العنصـر املغـذض أو    - تقييم االستجابة للجرعة

املادة ذات الصـلة )أو التعـرض هلـا( ومـدى شـدة و/أو تـواتر التـأثريات الضـارة بالصـحة          

 بطة بها )أض االستجابة(.املرت

وهو احلد األقصى للمتنـاول املعتـاد مـا مجيـع مصـادر العنصـر        – احلد األعلى للمتناول

الغذائي أو املادة ذات الصلة اليت يتقرر أنها مـا غـري احملتمـل أن تـؤدض إىل تـأثري ضـار       

 بصحة اإلنسان.

وهو أعلى مستوى ما املتناول املراقب أو اخلاضع للتنظـيم حتـدده    - لعلى متناول مراقب

التقــارير يف نطــاق الدراســة )أو الدراســات( الــيت جتــرى علــى اجلــودة املقبولــة. وال يــتم  

 استخراجه إال عندما يتقرر أنه ليست هناك أية تأثريات ضارة على الصحة.

الكمي ما املتناول احملتمـل مـا أض    وهو التقييم الكيفي و/أو – تقدير املتناول )التعرض(

عنصر مغذض أو مادة ذات صلة ما األغذية أو املتنـاول مـا أض مصـادر أخـرى ذات صـلة      

 األغذية. مثل املواد املضافة إىل

مبـا يف   -وهو التقـدير الكيفـي و/أو الكمـي     -تشخيص املخاطر املرتبطة بالعنصر الغذائي

ية حدوث تـأثريات معروفـة أو تتملـة ضـارة     إلمكان -ذلك حاالت عدم اليقني املصاحبة 

بالصحة ومدى شدتها يف جمموعة معينة ما السكان على أساس حتديـد املخـاطر املرتبطـة    

 بالعنصر الغذائي، وتشخي  األخطار املرتبطة بالعنصر الغذائي، وتقدير املتناول.

تلعـة الـيت   وهي حصـة العنصـر املغـذض أو املـادة ذات الصـلة املب      - 44التوافر البيولوجي

 ت  ويستفاد منها عا طريق التمثيل الغذائي املعتاد. ويتأثر التـوافر البيولـوجي بعوامـل    

، والتفاعل مع العناصر املغذية ومكونات األغذيـة األخـرى،   الكيمياوضتغذوية مثل الشكل 

 وطريقة إعداد/جتهيز األغذية؛ وعوامل مرتبطة باألمعاء واجلها  اهلضمي.  

                                                 
44  Gibson R.S االحتياجـات  تقـديرات  يف وبالتـالي  التغـذوض،  البيولـوجي  بـالتنوع  املتعلقـة  وبالعوامـل  التغذية نظم دور عا 

 .S77-100 (:امللحق) 28 ؛2007 والتغذية األغذية نشرة. املغذية العناصر على القائمة التغذوية
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وهي آلية تعمل ما خالل نظام للرقابة يتم تشـغيله مبعلومـات    -املتجانسآلية االستقرار 

 سلبية مرتدة تسمح بصيانة وظائف اجلسم العادية يف وجود بيئة تغذوية متنوعة.

 مبادئ حتليل املخاطر التغذوية -5

يشتمل حتليل املخـاطر التغذويـة علـى ثالثـة عناصـر: تقـدير املخـاطر، وإدارة املخـاطر،          -14

واإلبالغ عا املخاطر. ويوىل اهتمام خاص بـاخلطوة األوىل وهـي صـياغة املشـكلة باعتبارهـا      

 عملية أولية أساسية إلدارة املخاطر.

 األنشطة األولية إلدارة املخاطر التغذوية

ينبغي أن تولي أنشطة اإلدارة األولية للمخاطر التغذويـة اهتمامـا خاصـا بـاألجزاء املعنونـة       -15

 عامة لتحليل املخاطر" و"سياسات تقدير املخاطر" يف مبادئ العمل."باجلوانب ال

 صياغة املشكلة التغذوية

ما الضرورض صـياغة املشـكلة التغذويـة حتـى ميكـا حتديـد الغـرض مـا تقيـيم املخـاطر            -16

التغذويــة، ألن هــذه الصــياغة تعتــرب عنصــرا أساســيا يف النشــاط املبــدئي إلدارة املخــاطر   

ضم التفاعل بني إدارة املخـاطر وعوامـل تقيـيم املخـاطر لكـي تسـاعد يف       التغذوية، وألنها ت

 إجياد فهم مشرتك للمشكلة وحتديد الغرض ما تقييم املخاطر.

وينبغي أن تشمل هذه االعتبارات ما إذا كان األمـر حباجـة إىل تقيـيم املخـاطر التغذويـة،       -17

 وإذا كان األمر كذلك:

 ها هلذه املخاطر؛فما هي األولوية اليت ينبغي إعطاؤ 

  ما الذض ينبغي أن يقوم بتقييم املخاطر التغذوية، وإدارة املخاطر التغذوية، وعمليات

 اإلبالغ عا املخاطر التغذوية، وأن يكون مسؤوال عا ذلك؛

 مدى احلاجة إىل وضع سياسات لتقييم املخاطر التغذوية؛ 

      املعلومـات الضـرورية لـدعم    ما هي الكيفية اليت سيوفر بهـا تقيـيم املخـاطر التغذويـة

 القرار اخلاص بإدارة املخاطر التغذوية؛

 ما إذا كانت البيانات متوافرة للشروع يف تقييم املخاطر التغذوية؛ 

 ما مستوى املوارد املتوافرة؛ 

 .املوعد النهائي لالنتهاء ما التقييم 

 :  املعلومات اخلاصة اليت ينبغي مجعها لصياغة املشكلة التغذوية، تشمل -18
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 قائمة تفصيلية باملعارف السابقة؛ 

     حتديد اجملموعات السكانية )أو اجملموعات السكانية )الفرعية( الـيت سـتكون بـؤرة

 لتقييم املخاطر، واملناطق اجلغرافية أو جمموعات السكان اليت سيشملها هذا النشاط؛

 املصدر )أو املصادر( ذات الصلة باملتناوالت؛ 

 نبغي أخذها يف االعتبار.نقاط النهاية الصحية اليت ي 

 تقييم املخاطر التغذوية

بتقييم املخاطر يف مبادئ العمل لتحليل املخاطر مـا أجـل التطبيـق يف إطـار     القسم اخلاص  -19
، هو جزء قابل للتطبيق عادة علـى تقيـيم املخـاطر التغذويـة. وفيمـا يلـي       الدستور الغذائي

 ة اليت ينبغي النظر فيها يف إطار الدستور.حتديد للمبادئ اإلضافية لتقييم املخاطر التغذوي

 حتديد املخاطر ذات الصلة بالعناصر املغذية وتشخيص األخطار

هلاتني اخلطوتني أهميتهما العاملية يف أغلب األحيان ألنهما تقومان على األدبيات العلميـة   -20

ذلـك، فـإن   والطبية املتوافرة اليت تساهم ببيانات ما جمموعات خمتلفة ما السكان. ومـع  

هذه األهمية العاملية لتشـخي  األخطـار ال تسـتبعد احتمـال وجـود أخطـار تـددة علـى         

 السكان أو اجملموعات الفرعية منهم.

ينبغي أن يأخذ تقييم املخاطر التغذوية يف حسبانه اخلطـر )أو األخطـار( املـرتبط بالعناصـر      -21

ذلك أن يأخـذ يف احلسـبان اخلطـر     املغذية املتمثل يف نق  أو  يادة املتناوالت. وقد يشمل

)أو األخطار( املتمثلة يف  يادة املتنـاوالت مـا العناصـر املغذيـة املصـاحبة الـيت تزيـد مـا         

 األخطار يف وسائط األغذية اليت ما الت قيد النظر.

وينبغي أن تعرتف عملية حتديد املخاطر املرتبطة بالعناصر املغذية وتشخي  هذه املخـاطر   -22

ت املنهجيـة احلاليـة يف تقيـيم املخـاطر التغذويـة لـنق  أو  يـادة املتنـاوالت،         باالختالفا

 والتقدم العلمي يف هذه املنهجيات.

ينبغــي أن تأخــذ عمليــة تشــخي  األخطــار املرتبطــة بالعناصــر املغذيــة يف االعتبــار آليــة  -23

تطويــع االســتقرار املتجــانس للعناصــر املغذيــة األساســية وأوجــه القصــور يف القــدرة علــى  

االستقرار املتجانس. وبإمكان هذه العملية أن تأخذ يف االعتبار أيضا التـوافر احليـوض، مبـا    

يف ذلك العوامل اليت تؤثر على التوافر البيولوجي للعناصر املغذية واملواد ذات الصلة، مثـل  

 األشكال الكيماوية املختلفة.
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دم يف تشـخي  األخطـار املرتبطـة    املواصفات املرجعيـة للعناصـر املغذيـة الـيت قـد تسـتخ       -24

بالعناصر املغذية فيما يتعلق بالكفايـة، تشـتمل علـى مقـاييس ملتوسـط االحتياجـات. وقـد        

نشرت بعا املواصـفات املرجعيـة بالعناصـر املغذيـة املطبقـة عامليـا ملتوسـط االحتياجـات         

مرجعيـة   مبعرفة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العامليـة. كمـا تتـوافر مواصـفات     

إقليمية وقطرية رمسية عا العناصر املغذيـة، وجيـرض حتـديثها دوريـا لـتعكس التطـورات       

 العلمية. واألرجح أن تكون ذات صلة بالعناصر املغذية أكثر ما صلتها باملواد ذات الصلة.

وتشمل املواصفات املرجعية للعناصر املغذية اليت قد تستخدم يف تشخي  األخطار املتعلقـة   -25

عناصــر املغذيــة فيمــا يتعلــق باملتنــاول الزائــد، املســتويات العليــا للمتنــاوالت. وبعــا  بال

املواصفات املرجعية املطبقـة عامليـا للمسـتويات العليـا للمتنـاوالت نشـرت بالفعـل مبعرفـة         

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. وباإلضافة إىل ذلك، ميكا النظـر مسـتقبال   

دولية عليا للمتناوالت وأعلى مستوى مراقب مـا املتنـاوالت باالسـتفادة     يف وضع مستويات

. وميكا احلصول على بعا املواصفات املرجعية للعناصر املغذية اليت يـتم  40ما التوصيات

حتديثها دوريا ما السلطات اإلقليمية والقطرية. وبالنسبة لبعا املـواد ذات الصـلة، فـإن    

أض استعراض مستمر للشواهد، ال ميكـا احلصـول عليهـا     مثل هذه املواصفات املأخوذة ما

 إال مما كتب عا االستعراضات العلمية اجلماعية.

عند تقييم مستويات النق  والزيادة يف املتنـاوالت مـا عناصـر مغذيـة ومـواد ذات الصـلة        -26

علميـا،  بعينها، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار مدى توافر كل هذه املصادر املرجعية احملققة 

حبسب احلالة. وعند استخدام هذه املواصفات املرجعية يف تقييم املخاطر التغذوية للعناصـر  

املغذية واملواد ذات الصلة، ينبغي وصف األساس الذض اشتقت منه هذه املواصفات بصـورة  

 واضحة.

 تقييم املتناوالت ذات الصلة بالعناصر املغذية وتشخيص املخاطر

صان عادة اجملموعة أو اجملموعـات الفرعيـة مـا السـكان اخلاضـعة      وهاتان اخلطوتان خت -27

لتقييم املخاطر. والسكان الذيا هلم عالقة بدراسات الدستور الغذائي هم السكان بشكل عام 

يف البلدان األعضاء يف الدستور أو جمموعات سكانية فرعية خاصـة يف تلـك البلـدان حتـدد     

 واحلالة الصحية.حبسب مؤشراتها الفسيولوجية مثل العمر 

ينبغي تطبيق تقييم املتناوالت ذات الصلة بالعناصـر املغذيـة وتشـخي  األخطـار يف إطـار       -28

تقيـيم   -عندما يكـون ذلـك ممكنـا     -سياق كامل للنظم الغذائية. وسوف يشمل ذلك عادة 

اطر تو يع املتناول اليومي اإلمجالي املعتاد للسكان املستهدفني. ويقر هـذا الـنهج بـأن املخـ    

ذات الصلة بالعناصر املغذية ترتبط يف أغلـب األحيـان باملتنـاوالت اإلمجاليـة مـا مصـادر       
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، واملـاء  45غذائية متعددة، مبا يف ذلك األغذية املدعمة بعناصر أخرى، واألغذية التكميليـة 

يف حالــة بعــا املعــادن. كمــا أن هــذا التقــدير ميكــا أن يأخــذ يف اعتبــاره مــدى التــوافر  

 تقرار العناصر املغذية واملواد ذات الصلة يف األغذية املستهلكة.  البيولوجي واس

 إدارة املخاطر التغذوية

مبـادئ العمـل لتحليـل املخـاطر للتطبيـق يف إطـار       يصلح القسم اخلاص بـإدارة املخـاطر يف    -29
عادة علـى إدارة املخـاطر التغذويـة. وفيمـا يلـي املبـادئ اإلضـافية إلدارة         الدستور الغذائي

 املخاطر التغذوية اليت ينبغي النظر فيها يف إطار الدستور.

ميكا تنفيذ إدارة املخـاطر التغذويـة مبقـاييس كميـة أو إرشـادات كيفيـة تضـمها نصـوص          -30

الرتكيبة التغذويـة، والنظـر يف    الدستور. وميكا إلدارة هذه املخاطر أن تشمل قرارات بشأن

مدى مالءمة األغذية اليت حتتوى على عناصر مغذية تزيد ما املخاطر لـبعا األغـراض أو   

بعا السكان، مع إرشادات بشأن البيانات اليت توضع علـى العبـوة بهـدف التقليـل مـا      

 املخاطر التغذوية على الصحة العامة وصياغة مبادئ عامة تتصل بهذا املوضوع.

بغي أن تراعي القرارات املتعلقة بإدارة املخاطر التغذوية تأثريها علـى األمنـاط التغذويـة    وين

وسلوكيات املستهلكني. كما ينبغي أن تلقى مثل هـذه املعلومـات دعمـا مـا البحـوث ذات      

 الصلة.

ينبغي تصميم سياسات تقييم املخاطر التغذوية بصـورة تناسـب مـا يقـع علـيهم االختيـار        -31

 خاطر قبل القيام بأض تقييم للمخاطر التغذوية.لتقييم امل

 اإلبالغ عن املخاطر التغذوية

القسم اخلاص باإلبالغ عـا املخـاطر يف مبـادئ العمـل لتحليـل املخـاطر للتطبيـق يف إطـار          -32

 الدستور الغذائي، قابلة للتطبيق عادة يف اإلبالغ عا املخاطر التغذوية.

  

                                                 
( األغذيـة التكميليـة بأنهـا    CAC/GL.55-2005) اخلطوات التوجيهية للفيتامينات واملعـادن التكميليـة يف األغذيـة   تعرف   45

مصادر ألشكال مركزة ما هذه العناصر املغذية أو املواد ذات الصلة سواء بصورة منفردة أو جمتمعة، اليت يتم طرحهـا يف األسـواق   

. واليت تصنع لتؤخذ بوحدات كميـة صـغرية تسـوبة،    وغريهايف أشكال مثل احلبود أو األقراص أو املساحيق القابلة للذوبان، 

كنها ال تعترب أشكاال غذائية تقليدية، واليت يكون الغرض منها هو تكملة املتناوالت ما املواد املغذيـة أو املـواد ذات الصـلة يف    ول

 .النظام الغذائي



 حتليل املخاطر: القسم الرابع

201 

ــة    -6 ــة واألغذي ــة التغذي ــار جلن ــن يقومــون     اختي ــة مل ــة اخلاص ــتخدامات التغذوي  لالس

 بتقييم املخاطر

اتساقا مع أهمية الدور الذض تقوم به منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة يف      -33

تقديم املشورة العلمية إىل هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، فما املعرتف به أنهمـا  

تاجها الدستور الغذائي فيما يتعلق بتقييم املخاطر. ولكا هذا املصدر األول للمشورة اليت حي

االعرتاف ال يستبعد إمكانية النظر يف التوصيات اليت تأتي ما األجهـزة األخـرى للخـرباء    

 املعرتف بها دوليا، واليت توافق عليها اهليئة.

بيـان  وينبغي أن تكون مجيـع طلبـات املشـورة فيمـا يتعلـق بتقيـيم املخـاطر مصـحوبة ب         -34

االختصاصات وسياسات تقييم املخاطر عندما يكون ذلك مناسـبا، لكـي يسرتشـد بهمـا القـائمون      

بتقييم املخاطر. وينبغي أن تقوم جلنة التغذية واألغذية لالستخدامات التغذويـة اخلاصـة بوضـع    

 هذه املؤشرات.
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 مبادئ وإجراءات حتليل املخاطر اليت تطبقها 

 املعنية بنظافة األغذيةجلنة الدستور الغذائي 

 النطاق -لواًل

تتناول هذه الوثيقة تطبيقـات مبـادئ وإجـراءات حتليـل املخـاطر الـيت تعتمـدها جلنـة          -1

ــدها    ــة باعتبارهــا جهــا  إدارة املخــاطر وتعتم ــة األغذي ــة بنظاف الدســتور الغــذائي املعني

اجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنيـة  

بيولوجية باعتبارها جها  تقدير املخاطر. وتنبغي قراءة هذه الوثيقة بتقدير املخاطر امليكرو

، مبادئ العمل لتحليل املخاطر لتطبيقهـا يف إطـار هيئـة الدسـتور الغـذائي     باالقرتان مع 

 اليت تكملها هذه املبادئ.

 وضع األولويات ملقرتحات العمل اجلديد -ثانيًا

ألغذية األولويات ملقرتحاتها لألعمـال اجلديـدة   تضع جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة ا -2

يف كل اجتماع هلا، حيثما كان ذلك مناسبا. وتضطلع اللجنة عادة بهذا العمـل بعـد النظـر    

املقرتحـات   وتنظر مجاعة العمل هـذه يف أولويـة  . يف توصيات ما مجاعة عمل مؤقتة خاصة

ــ   باالعتبار عبء العمل احلالي امللقـى علـى كاهـل اللجنـة،     آخذة معـايري حتديـد   "ووفقـا ل

، وإذا لزم األمر وفقًا ملعايري إضافية تعدها اللجنة. وإذا كانت مـوارد جلنـة   "أولويات العمل

الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية تدودة، قد يلـزم إرجـاء مقرتحـات بشـأن أعمـال      

ء أولويـة أعلـى   جديدة أو إرجاء عمل موجود للقيام بأعمال ذات أولوية أعلى. وينبغي إيـال 

 ملقرتحات األعمال اجلديدة الضرورية للسيطرة على مشكلة صحية عامة طارئة.

 األنشطة األولية إلدارة املخاطر -ثالثًا

املعنية بنظافة األغذية على وضع وصف موجز لوجـه اخلطـر    تشرف جلنة الدستور الغذائي -3

الذض يقرتو تقدميه لعمل جديد. وهذا الوصف املوجز هو ملشكلة سالمة أغذية معينة وسياق 

هذه املشكلة ويعرض احلالة الراهنة للمعارف املتصـلة باملسـألة املعنيـة مـا مسـائل سـالمة       

طر امليكروبيولوجيــة الــيت حــددتها جلنــة األغذيــة ويــورد اخليــارات املمكنــة إلدارة املخــا

الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية، إن وجدت، وسياق سياسة سـالمة األغذيـة الـيت    

نهج قـائم علـى العلـم     إتباعما شأنها أن تؤثر على إمكانية اختاذ إجراءات أخرى. ولدعم 

 املصادر. وعلى املخاطر مستمر، ميكا احلصول على بيانات علمية ما طائفة ما

ينبغي ما يرغب ما األعضاء يف تقديم طلب إلدراج بند جديد يف قائمة أولويات عمل جلنة  -4

 1-2املعنية بنظافة األغذية يف املستقبل، إعداد وثيقة مشروع وفقـًا للجـزء    الدستور الغذائي
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ما قـانون اإلجـراءات )دليـل اإلجـراءات للدسـتور الغـذائي( وتـوفري وصـف مـوجز أولـي           

املبادئ واخلطوط التوجيهيـة لتـدبري إدارة   ما  1حسب النموذج املرفق يف امللحق  اطر،للمخ
(. وينبغي على مقرتحات العمل اجلديـدة أن  CAC / GL 63-2007)املخاطر امليكروبيولوجية

تشري إىل الطبيعة املخصوصة أو النتيجة احملددة لألعمال اجلديـدة املقرتحـة )علـى سـبيل     

ملمارسـة تتعلـق بالنظافـة، أو وثيقـة توجيـه بشـأن إدارة        أو منقحـة  املثال، مدونة جديـدة 

املعنية بنظافة األغذية أولوية املوضـوعات اجلديـدة    خماطر(. وحتدد جلنة الدستور الغذائي

)دليــل  معــايري حتديــد أولويــات العمــلالــيت قــدمت للنظــر فيهــا، اســتنادًا إىل  مجيعهــا

املعنيـة بنظافـة األغذيـة     نـة الدسـتور الغـذائي   اإلجراءات للدستور الغذائي(. وقد حتدد جل

أيضًا اجملاالت اليت تتطلب مدخالت ما االجتماع املشرتك بني منظمـة األغذيـة والزراعـة    

ًلالجتمـاع   ومنظمة الصحة العاملية املعين بتقدير املخاطر امليكروبيولوجية وتقدم طلبًا مناسـبا 

 املشرتك بشأن ذلك.

عنية بنظافة األغذية مسؤولة عا وضع أسـئلة إدارة املخـاطر الـيت    امل جلنة الدستور الغذائي -5

ينبغي أن يتناوهلا االجتماع املشـرتك املعـين بتقـدير املخـاطر امليكروبيولوجيـة يف تقديراتـه       

للمخاطر، وباإلضافة إىل ذلك اللجنة مسؤولة عا وضع السياسة العامة لتقدير املخاطر الـيت  

 ك تقديراته للمخاطر ليقدمها إىل اللجنة.سيجرض مبوجبها االجتماع املشرت

سـلع إىل االجتمـاع املشـرتك املعـين بتقـدير املخـاطر       -عند إحالة تركيبات مسببات أمراض -6

ًطائفة مـا خيـارات    امليكروبيولوجية، قد حتيل جلنة الدستور املعنية بنظافة األغذية أيضا

مـا االجتمـاع املشـرتك بشـأن      إدارة املخاطر امليكروبيولوجية، بغية احلصول علـى توجيـه  

 املخاطر املصاحبة والتخفيضات احملتملة للمخاطر املرتبطة بكل خيار.

 تقييم املخاطر -رابعًا

املعنيـة بنظافـة األغذيـة االجتمـاع املشـرتك املعـين بتقـدير         تكلف جلنة الدسـتور الغـذائي   -7

الصحة، بوصفه اجلها   ما خالل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة املخاطر امليكروبيولوجية

املسؤول يف املقام األول عا إجراء تقييمات املخاطر الدوليـة، الـيت تسـتند عليهـا خيـارات      

املعنية بنظافة األغذيـة وهيئـة الدسـتور الغـذائي يف تقـدير املخـاطر        جلنة الدستور الغذائي

رتكة معاجلتهـا،  ملسائل اليت يتعذر على جلنة اخلـرباء املشـ  إىل اامليكروبيولوجية. وبالنسبة 

فان هذه الوثيقة ال تستبعد إمكانية تدارس التوصيات الناشئة ما أجهزة خرباء معرتف بها 

 دوليا، حسبما وافقت عليها اهليئة.

هناك حاالت سيتطلب فيها إحرا  تقدم بشأن عمل اللجنة تقديرًا دوليًا للمخاطر أو مشـورة   -8

خرباء علمية أخرى. وعندما تكلف اللجنة القيـام مبثـل هـذا العمـل، ينبغـي عليهـا اتبـاع        
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املبــــادئ واخلطـــوط التوجيهيــــة لتــــدبري إدارة املخــــاطر  الـــنهج املــــنظم الــــوارد يف  
مبــادئ العمــل لتحليــل املخــاطر يف إطــار الدســتور  و( CAC/GL63-2007)امليكروبيولوجيــة

 الغذائي.

املعنية بنظافة األغذية يف سعيها إىل تقدير دولي جتريـه   ينبغي على جلنة الدستور الغذائي -9

منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية )علـى سـبيل املثـال، مـا خـالل االجتمـاع       

 امليكروبيولوجية(، أن تنظر يف وتطلب مشورة بشأن:املشرتك املعين بتقدير املخاطر 

ما إذا كانت املعارف العلمية الكافية والبيانات إلجراء تقدير املخـاطر الـال م متـوفرة     (1)

أو ميكا احلصـول عليهـا يف الوقـت املناسـب. )منوذجيـًا، يتضـما وصـف املخـاطر         

 للمعارف والبيانات املتوفرة(. املوجز تقييمًا أوليًا

ا إذا كان ما املعقول توقع أن يؤدض تقـدير املخـاطر إىل نتـائج ميكـا أن تسـاعد يف      م (2)

التوصــل إىل وضــع توصــيات بشــأن إدارة املخــاطر املتعلقــة بالســيطرة علــى املخــاطر 

امليكروبيولوجيــــة دون تأجيــــل اعتمــــاد اإلرشــــادات الال مــــة إلدارة املخــــاطر 

 امليكروبيولوجية دون موجب.

وفرة تقـديرات خمـاطر علـى املسـتويات اإلقليمـي والـوطين ومتعـدد        ما إذا كانت متـ  (3)

 اجلنسيات ميكا أن تيّسر إجراء تقدير دولي للمخاطر.

إذا قررت اللجنة أن تطلب وضع تقدير للمخاطر امليكروبيولوجية أو مشورة علميـة أخـرى،    -10

العاملية، وتقـديم  تقوم اللجنة بتقديم طلب تدد إىل منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة 

وثيقة وصف موجز للمخاطر وبيان واضح لغرض ونطاق العمل الذض يـتعني االضـطالع بـه،    

وعرض أية قيود  منية تواجه اللجنة وميكا أن تؤثر على العمـل، ويف حالـة وجـود تقـدير     

للمخاطر، طرو أسئلة تددة بشأن إدارة املخاطر يتعني علـى مقـدرض املخـاطر معاجلتهـا.     

لجنة أيضًا، حسـب مـا هـو مناسـب، منظمـة األغذيـة والزراعـة/ منظمـة الصـحة          وتزود ال

العاملية مبعلومات تتعلق بسياسة تقدير املخاطر للعمل احملدد بشـأن تقـدير املخـاطر الـذض     

يتعني االضطالع به. وتقّيم منظمة األغذية والزراعـة/ منظمـة الصـحة العامليـة الطلـب وفقـًا       

بقرارها بشأن ما إذا كان يتعني القيـام مبثـل ذلـك العمـل أم      حقًاملعايريهما وتبلغ اللجنة ال

ال، إىل جانب نطاق العمل الذض يـتعني القيـام بـه. وإذا كانـت اسـتجابة منظمـة األغذيـة        

والزراعة/ منظمة الصحة العاملية تبـذة، تشـجع اللجنـة أعضـاءها علـى تقـديم بيانـاتهم        

ية والزراعـة/ منظمـة الصـحة العامليـة قـرارًا      العلمية ذات الصلة. وإذا اختذت منظمة األغذ

بعدم إجراء تقدير املخاطر املطلود، خترب اللجنة منظمة األغذية والزراعة/ منظمـة الصـحة   
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 أو العاملية بهذا الواقع وبأسباد عدم القيام بالعمل )على سبيل املثال، عدم وجود بيانات،

 نق  يف املوارد املالية(.

تضما منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية أن يتبع اختيار اخلرباء واإلجـراءات   -11

مبادئ وإجراءات إطار تقديم املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية والتغذيـة ملنظمـة   األخرى 
للمبادئ واخلطـوط التوجيهيـة بشـأن إجـراء تقـدير       ووفقًا األغذية والزراعة/ منظمة الصحة

 (.CAC / GL 30-1999)امليكروبيولوجيةاملخاطر 

ينبغي على اجتماعات اخلـرباء املشـرتكة بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة          -12

 العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية أن:

           تسعى جاهـدة إىل إقامـة تقـديراتها للمخـاطر علـى البيانـات ذات الصـلة مـا أجـزاء

 يف ذلك ما الدول النامية؛خمتلفة ما العامل، مبا 

 املعنية بنظافة األغذية بأية معلومـات   حتدد يف تقديراتها وتبّلغ جلنة الدستور الغذائي

عا إمكانية تطبيق تقدير املخاطر على عامة السكان وعلـى فئـات فرعيـة بعينهـا مـا      

السكان واملعوقات اليت حتول دون ذلك، وأن حتدد، قدر اإلمكان، األخطار احملتملة 

 على السكان األكثر احتماال للتعرض، كاألطفال والسكان ذوض املناعة الضعيفة؛  

 فيمـا يتعلـق    املعنية بنظافة األغذية بنطاق ومصدر الشكوك تبّلغ جلنة الدستور الغذائي

بتقديراتها للمخاطر. وعند إبالغ هذه املعلومات، ينبغي الجتماعات اخلـرباء املشـرتكة   

املعنية بنظافـة األغذيـة بوصـف للمنهجيـة واإلجـراءات الـيت       أن تزود جلنة الدستور 

 اتبعتها يف تقدير أية شكوك تعتور تقديرها للمخاطر؛

 املعنيــة بنظافــة األغذيــة بأســاس مجيــع االفرتاضــات  تبلــغ جلنــة الدســتور الغــذائي

ومستوى الشكوك يف نتائج تقديرات املخاطر، وكذلك العوامل الرئيسية الـيت تسـهم يف   

 قني يف تقديرها للمخاطر.عدم الي

ــاطر       -13 ــديرات املخ ــائج تق ــة نت ــة الصــحة العاملي ــة / منظم ــة والزراع ــة األغذي ــتقدم منظم س

املنظمتـان معـًا. وسـتزود املنظمتـان      امليكروبيولوجية إىل اللجنـة بصـيغة وطريقـة حتـددهما    

ن اللجنة، حسبما تقتضي احلاجـة وقـدر اإلمكـان بـاخلربات العلميـة لتـوفري توجيـه بشـأ        

 التفسري املناسب لتقدير املخاطر.

ستدار تقديرات املخاطر امليكروبيولوجيـة الـيت أجرتهـا منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة         -14

املبـادئ واخلطـوط   الصحة العاملية ما خالل اجتماعاتهما املشرتكة ضما اإلطار املتضـما يف  
 (.CAC / RCP 30-1999)التوجيهية بشأن إجراء تقدير املخاطر امليكروبيولوجية 
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 إدارة املخاطر -خامسًا

األحكـام الـواردة يف مواصـفات الدسـتور الغـذائي       ميكا أن تشـمل خيـارات إدارة املخـاطر    -15

 للممارسات أو النصوص ذات الصلة. وخطوطه التوجيهية ومدوناته

الدسـتور  ينبغي أن تستند خيارات إدارة املخاطر امليكروبيولوجية الـيت توصـي بهـا جلنـة      -16

املعنية بنظافة األغذية إىل هيئة الدستور الغذائي إىل السياسات الـواردة يف الفقـرات    الغذائي

التالية وتأخذ باالعتبـار مجيـع الفرضـيات وأوجـه عـدم الـيقني ذات الصـلة الـيت يصـفها          

 االجتماع املشرتك املعين بإدارة تقدير املخاطر.

معــايري  "مــدونات املمارســات الصــحية"أو  "يــةاخلطــوط التوجيه"ميكــا أن يشــمل إعــداد  -17

ميكروبيولوجية و/ أو توفري أدوات/ إجراءات  كني للبلدان لتطبيق مقـاييس إدارة املخـاطر   

امليكروبيولوجية األخرى )على سبيل املثال، هـدف سـالمة األغذيـة وهـدف األداء ومعيـار      

ة املخــــاطر األداء( علــــى النحــــو املــــبني يف امللحــــق الثــــاني مــــا وثيقــــة إدار      

 ملعاجلة خماطر سالمة األغذية. (CAC/GL 63-2007)امليكروبيولوجية

يف احلاالت اليت يقوم فيها االجتماع املشرتك بتقدير للمخاطر وتقرر جلنـة الدسـتور املعنيـة     -18

بنظافة األغذية أو هيئة الدستور الغذائي أن هناك ضرورة لتوجيهـات علميـة إضـافية، قـد     

إىل  املعنيـة بنظافـة األغذيـة أو هيئـة الدسـتور الغـذائي طلبـًا تـدداً         تقدم جلنـة الدسـتور  

بتوفري مزيد ما التوجيهـات العلميـة الال مـة     االجتماع املشرتك املعين بإدارة تقدير املخاطر

 للتوصية بشأن خيار إدارة خماطر ميكروبيولوجية مناسب.

على أساس كل حالة على حـدة، ضـرورة   تقرر جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية،  -19

ــع  ــة "وض ــوط توجيهي ــحية "و/أو  "خط ــات الص ــدونات للممارس ــيس "م ــايري "، و/أو تأس مع

و/أو توفري أدوات/ إجراءات  كـني للبلـدان لتطبيـق مقـاييس إدارة املخـاطر       "ميكروبيولوجية

مدونــة "أو  "خــط تــوجيهي"امليكروبيولوجيــة األخــرى. ويف معظــم احلــاالت، يكــون إعــداد 

هو اخليار املفضل، وينبغي أن تتناول شواغل سـالمة األغذيـة يف جمموعـة     "ممارسات صحية

متنوعة ما األوضاع السائدة عامليًا. كما ينبغي أن توفر املرونة الال مـة ملعاجلـة/ إدارة املخـاطر    

عند مستوى مقبـول بـأكثر الطـرق فعاليـة وأنسـبها. كـذلك، بالنسـبة ملنتجـات معنيـة معـدة           

ستهالك فئات فرعية ما السكان حساسة )على سبيل املثال، أطعمة الرضع واألطعمة املعـدة  ال

(، قـد يكـون مـا الضـرورض     وغريهـم خصيصًا لكبار السا واحلوامل وذوض املناعـة الضـعيفة،   

وضع معايري ميكروبيولوجية و/أو تـوفري أدوات/   للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية

 ني للبلدان لتطبيق مقاييس إدارة املخاطر امليكروبيولوجية األخرى.إجراءات  ك
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ميكا أن تنظر جلنة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بنظافـة األغذيـة أيضـًا، حيثمـا كـان ذلـك           -20

مناسبًا، يف العوامـل املشـروعة األخـرى ذات الصـلة حبمايـة صـحة املسـتهلكني وتشـجيع         

بيـان املبـادئ بشـأن دور العلـم يف     كما هـو موضـح يف   املمارسات العادلة يف جتارة األغذية، 

)الـدليل اإلجرائـي    عملية اختاذ القرار يف الدستور الغذائي ومدى مراعـاة العوامـل األخـرى   

للدستور الغذائي(. وعند وضع خيارات إدارة املخاطر امليكروبيولوجية، ينبغـي علـى جلنـة    

وضوو متى تطبق أية اعتبارات تستند إىل الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية أن تبني ب

 عوامل مشروعة أخرى، إضافة إىل تقديرات املخاطر، وحتديد أسباد ذلك.

حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي على جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية أن تنظـر   -21

مبقـدور   األغذيـة الـيت يكـون   –يف وضع معايري ميكروبيولوجية ملركبات مسـببات األمـراض  

االجتماع املشرتك املعين بإدارة املخاطر تقديم تقدير كمي للمخاطر امليكروبيولوجية بشـأنها.  

إىل نتـائج تقيـيم    وينبغي أن تستند توصيات جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافـة األغذيـة  

آخــذة باالعتبــار االختالفــات يف أمنــاط االســتهالك الغــذائي اإلقليمــي والــوطين  املخــاطر،

ــة    ــى اللجنــة أن تســتعمل لوضــع املعــايري امليكروبيولوجي والتعــرض الغــذائي. وينبغــي عل

مبـادئ وضـع املعـايري امليكروبيولوجيـة وتطبيقهـا يف جمـال       التوجيهات املنطبقة الواردة يف 
 (.CAC / GL 21-1997) األغذية

 حييف توضع املعايري امليكروبيولوجية، ينبغي توفري طرائـق حتليـل وخطـط أخـذ عينـات،      -22

 مبا يف ذلك طرق مرجعية معتمدة.

 اإلبالغ عن املخاطر -سادسًا

ينبغـي علـى جلنـة الدسـتور      ملبادئ العمل لتحليل املخاطر يف إطار الدستور الغـذائي،  وفقًا -23

الغذائي املعنية بنظافة األغذية، بالتعاون مـع االجتمـاع املشـرتك املعـين بتقـدير املخـاطر،       

ضمان أن تكون عملية حتليل املخاطر شفافة  امًا وموثقة توثيقًا كاماًل، وأن تـوفر نتائجهـا   

غذية أن االتصـاالت بـني   لألعضاء يف الوقت املناسب. وتقّر جلنة الدستور املعنية بنظافة األ

مقّدرض املخاطر وبني مديرض املخاطر أمر حاسـم األهميـة لنجـاو أنشـطة حتليـل املخـاطر.       

ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على اللجنة واالجتماع املشـرتك االسـتفادة مـا التوجيـه بشـأن      

 . 29إىل  24االتصاالت املنصوص عليه يف الفقرات ما 

ير املخـاطر يف االجتمـاع املشـرتك املعـين بتقـدير املخـاطر، ميكـا        لضمان شفافية عملية تقد -24

للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية أن تقدم مالحظات بشأن اخلطوط التوجيهية 

 املتعلقة بإجراءات التقدير اليت يقوم االجتماع املشرتك بصياغتها أو نشرها.
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الدستور الغذائي املعنيـة بنظافـة األغذيـة( ومقـدار     االتصاالت بني مدير املخاطر )جلنة  -سابعًا

 املخاطر )االجتما  املشرتك املعين بتقدير املخاطر(

تقّر جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية أن عمليـة التواصـل املتـواتر بـني مـديرض       -25

كروبيولوجيـة  للقيام بشكل مناسب بأض تقدير للمخاطر املي املخاطر ومقّدرض املخاطر ضرورية

وعلى وجه اخلصوص، احلوار بني اللجنة ، وبوضع خيارات إدارة املخاطر امليكروبيولوجية

واالجتماع املشرتك أمر مرغود به إلجراء تقدير دقيق جلدوى تقـدير املخـاطر، ولضـمان أن    

تكون سياسة تقدير املخاطر واضحة وأن تكون األسئلة بشـأن إدارة املخـاطر الـيت تطرحهـا     

 مناسبة. اللجنة

يف بعا احلاالت اليت يستفيد املوضوع فيها ما إجراء اتصاالت إضافية مع جلان الدسـتور   -26

الغذائي األخرى ومشاورات اخلرباء األخـرى لكـل مـا منظمـة الزراعـة واألغذيـة ومنظمـة        

الصحة العاملية التغذية و/أو اهليئات العلمية الدولية املتخصصة األخرى، ينبغـي أن تـدرج   

 االتصاالت يف عملية التواصل املتواتر.هذه 

ما الضرورض ضرورة جوهرية أن تكون االتصاالت بني جلنـة الدسـتور الغـذائي واالجتمـاع      -27

 املشرتك يف الوقت املناسب وفعاّلة.

جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية أسئلة ما االجتمـاع املشـرتك    يرّجح أن تتلقى -28

تتعلق بتقدير/ تقديرات املخاطر امليكروبيولوجية املطلوبة. وقد تشـمل   ملخاطراملعين بتقدير ا

األسئلة تلك الضرورية لتوضيح نطاق وتطبيق تقدير املخـاطر وطبيعـة خيـارات إدارة تقـدير     

املخاطر اليت سينظر فيها واالفرتاضات الرئيسية اليت ينبغي أن تتخذ بشأن تقدير املخاطر. 

توسـيع أو ضـبط تقـدير     جنة على االجتماع املشرتك أسئلة لتوضـيح أو وباملثل، قد تطرو الل

املخــاطر ملعاجلــة مســائل إدارة املخــاطر املطروحــة أو لوضــع خيــارات إدارة املخــاطر        

 امليكروبيولوجية بشكل أفضل.

ميكا أن توصي جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية بوقف أو تعديل العمـل علـى    -29

خيار معني ما خيارات إدارة املخاطر امليكروبيولوجية إذا أثبتـت عمليـة التواصـل املتـواتر     

أن: )أ( استكمال تقـدير خمـاطر مناسـب غـري جمـٍد، أو )د( أنـه لـيس باإلمكـان تـوفري          

 ميكروبيولوجية مناسبة. خيارات إدارة خماطر

ينبغي على جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية واالجتماع املشرتك املعين بتقـدير   -30

يف عملية حتليل املخاطر إىل نـواتج قائمـة علـى     املخاطر ضمان أن تؤدض مساهمة كل منهما

 .وموثقة بدقة ومتاحة لألعضاء يف الوقت املناسب العلم وشفافة  امًا
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 :اخلامس القسم

 فرعية هليئة الدستور الغذائيالجهزة األ

 46ختصاصات واال ول اللجان ومراجع الوثائقاجد 

                                                 
ــد مل  46 ــما يع ــذا يتض ــم ه ــاريا القس ــة دورات ت ــة اهليئ ــة واللجن ــع التنفيذي ــزة ومجي ــة األجه ــرى الفرعي ــة، األخ  للهيئ

ــاو ــى   ميك ــا عل ــالع عليه ــع    االط ــى املوق ــلة عل ــة ذات الص ــفحة اللجن ــوان  www.codexalimentarius.org ص  حتــت عن

 .وفرق املهام"اللجان 

http://www.codexalimentarius.org/
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 ختصاصاتواال جدول اللجان ومراجع الوثائق

 اهليئة واللجنة التنفيذية

 اهليئة واللجنة التنفيذية

 مرجع الوثيقة الرمز االسم االسم املختصر

CAC هيئة الدستور الغذائي CX-701 الثانيــــــــة الــــــــدورة حتــــــــى 

 ALINORM:والثالثني

 الثالثــــــــة  الــــــــدورة  مــــــــن 

 CX/CAC:والثالثني

CCEXEC اللجنة التنفيذية CX-702 CX-EXEC 

 

 ان املوضوعات العامةجل

جلنة الدستور  االسم املختصر

 الغذائي املعنية بــ

رمز 

 الوثيقة

 البلد املضيف مرجع الوثيقة

CCCF لوثات يف األغذيةامل CX-735 CX/CF هولندا 

مسـتويات  تنقـيح   ،إذا كـان ذلـك ضـرورياً   ، وأحتديد أو إقرار املستويات القصوى املسموو بها  )أ(
الــيت حتــدث طبيعيــا يف األغذيــة  لســموم م لســواء للملوثــات أاخلطــوط التوجيهيــة املوجــودة 

 واألعالف؛

 منظمـة إعداد قوائم األولوية للملوثـات والسـموم الطبيعيـة لتقـوم جلنـة اخلـرباء املشـرتكة بـني          )د(
 خماطرها؛دير ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية بتقاألغذية والزراعة 

لتحليــل وأخــذ العينــات لتحديــد امللوثــات والســموم الطبيعيــة يف األغذيــة اأســاليب النظــر يف  )ج(
 ؛وتفصيل هذه األساليب واألعالف

 ؛ووضعها للمواضيع ذات الصلةمواصفات أو مدونات سلوك النظر يف  )د(

السموم اليت حتدث طبيعيـا يف  بالنظر يف مسائل أخرى توكلها اهليئة هلا فيما يتعلق بامللوثات و )هـ(
 األغذية واألعالف؛
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CCFA املواد املضافة لألغذية CX-711 CX/FA الصني 

 األغذية أو إقرار هذه املستويات؛حتديد املستويات القصوى املقبولة ما املواد املضافة إىل  ()أ
 لتقوم جلنة اخلرباء املشـرتكة بـني  مرتبة حسب األولوية باملواد املضافة إىل األغذية إعداد قائمة  )د(

 املنظمة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية بتقييم خماطرها؛
 غذية؛تعيني فئات وظيفية ملواد معينة مضافة إىل األ )ج(
 ؛اهليئةلتقرها املواد املضافة إىل األغذية ة ونقاو التوصية مبحددات هوية د()

 أساليب حتليل كفيلة بتحديد املواد املضافة يف األغذية؛ النظر يف )هـ(
ما مثل ، دوناتاملواصفات أو وتفصيل هذه امل ملواضيع ذات صلة مدوناتواصفات أو النظر يف م )و(

 .بوصفها كذلك مواد مضافة إىل األغذية لدى بيعها توسيم املواد على أنها

: أعيدت تسميتها على أنها جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذيـة وامللوثـات يف   ةمالحظ

التاسـعة  ة اهليئـة  يف دور؛ وأعيـدت تسـميتها مـرة أخـرى     (1987السـابعة عشـر )  ة اهليئـة  يف دوراألغذية 
نشـاء  الدستور الغذائي املعنية باملواد املضـافة إىل األغذيـة، وذلـك بسـبب إ    جلنة لتصبح ( 2006والعشريا )

 (.CX-735األغذية )يف  مللوثاتمعنية باجلنة 
 

CCFH نظافة األغذية CX-712 CX/FH  الواليات

 املتحدة

 ؛امجيع بشأن نظافة األغذية تطبق على أنواع األغذية أساسية أحكاممشروعات صياغة  ()أ
األساسـية  املعنيـة بالسـلع   الدسـتور الغـذائي   النظافة اليت تعدها جلـان  بشأن األحكام النظر يف  )د(

 ؛ الواردة ضما مواصفات السلع اليت وضعتها اهليئة وتعديلها عند الضرورة وإقرارهاو
ة يف الدستور الغـذائي املعنيـة بالسـلع والـوارد    جلان النظافة اليت تعدها بشأن األحكام النظر يف  )ج(

مدونات السلوك اليت تضعها اهليئة وتعديلـها عنـد الضـرورة، وإقرارهـا مـا مل تقـرر اهليئـة يف        
 حاالت معينة عكس ذلك، أو

النظافـــة تطبــق على أغذية معينة أو جمموعة ما األغذيـة سـواء أكانـت    بشأن صياغة أحكام  د()
 م ال؛أساسية ما جلان الدستور الغذائي املعنية بالسلع األجلنة ما اختصاص 

 مشكالت معينة تتعلق بالنظافة حتيلها اهليئة إليها؛ النظر يف  )هـ(
 حاجة إىل تقدير املخاطر امليكروبيولوجية على املستوى الدوليفيها تكون اليت االت اجملاقرتاو  )و(

 ؛أن يعاجلوها املخاطريتعني على مقّدرض اليت سائل وحتديد امل ات فيما بينهاوحتديد األولوي
بنظافـة األغذيـة، مبـا يف ذلـك     املتعلقـة  النظر يف املسائل املتصلة بإدارة املخاطر امليكروبيولوجية  ) (

منظمـة األغذيـة والزراعـة    الذض تقوم به املخاطر دير تق، وبالعالقة مع معاجلة األغذية باإلشعاع
 ومنظمة الصحة العاملية.

املرتبطـة   واملنهجيـة  لألغذيـة  يكروبولوجيـة امل واصـفات ، املضـرورياً  كـان  حيثما "،النظافة" مصطلح يشمل*
 .بذلك
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CCFICS ظم فحص الواردات ن

والصادرات الغذائية 

 وإصدار الشهادات هلا

CX-733 CX/FICS اسرتاليا 

الشهادات وإصدار األغذية  توصادرالتفتيش على واردات انظم ل وضع مبادئ وخطوط توجيهية )أ(
واإلجـراءات الـيت حتمـى صـحة املسـتهلكني وضـمان ممارسـات         بهدف تنسيق األسـاليب هلا 

 املواد الغذائية؛يف التجارة الدولية يسري جتارية عادلة وت
صـة يف البلـدان   توضع مبادئ وخطوط توجيهيـة لتطبيـق التـدابري الـيت تضـعها السـلطات املخ       )د(

والسيما  ،الغذائية للمتطلباتاملصدرة واملستوردة بهدف توفري ضمان عند الضرورة المتثال املواد 
 ؛اقانونامللزمة املتطلبات الصحية 

لضمان لنظم ضمان النوعية  مناسبا،ذلك حينما يكون كلما و ،وضع خطوط توجيهية لالستخدام )ج(
يف التجـارة   يسريلمتطلبات والرتويج العرتاف البلدان بدور هذه النظم يف تلاملواد الغذائية امتثال 

 تعددة األطراف؛املإطار الرتتيبات الثنائية و منتجات األغذية يف
وضع خطوط توجيهية ومعايري تتعلق بالشهادات الرمسية ما حيـيف شـكلها وتتواهـا ولغتهـا      د()

 ق دولي؛اسبهدف حتقيق تن ،حبسب ما قد تطلبه البلدان
 األغذية  توواردا وضع توصيات بشأن تبادل املعلومات خبصوص مراقبة صادرات )هـ(
بـنظم  صـلة  الاالت ذات اجملـ يف األخـرى  الدوليـة   عات العاملـة اشاور عند الضرورة مع اجلمالت )و(

 تفتيش األغذية وإصدار الشهادات؛
وإصدار ليها اهليئة خبصوص نظم التفتيش على األغذية يلها إاليت حتاألخرى املسائل النظر يف  ) (

 الشهادات.
ضرورية لتوفري حد كاف مـا  المجيع اإلجراءات املقررة واملطبقة على حنو منتظم  بضمان النوعيةاملقصود  *

 (ISO-8402 Quality –Vocabulary) النوعية ليب متطلباتت معينة أو خدماتمعينًا  منتجًاالثقة ما أن 
 

CCFL توسيم األغذية CX-714 CX/FL كندا 

 ؛اأنواع األغذية مجيعصياغة مشروعات أحكام بشأن التوسيم تنطبق على  ()أ

اللجـان التابعـة هليئـة الدسـتور     الـيت تعـّدها   ددة بشأن التوسيم احملحكام اريع األمشالنظر يف  )د(
اريع مشـ تعـديل  توجيهيـة و الطوط اخلملواصفات ومدونات سلوك وا ةغاصيالعاملة على الغذائي 

 ؛إقرارهاو عند الضرورةهذه حكام األ
باإلعالن عـا   ةرتبطاملكل اشاملدراسة و ؛بدراستها اهليئةتددة تكلفها دراسة مشكالت توسيم  )ج(

 .األوصاف املضللةبودعاءات االإيالء اهتمام خاص باألغذية مع 
دراســة مشــاكل مرتبطــة باإلعالنــات عــا األغذيــة مــع اإلشــارة بشــكل خــاص إىل املطالبــات   )د(

 والتوصيفات املضللة.



 امس: األجهزة الفرعية هليئة الدستور الغذائيالقسم اخل

213 

CCGP املبادئ العامة CX-716 CX/GP فرنسا 

 مبا يف ذلك: معاجلة املسائل اإلجرائية والعامة اليت حتيلها إليها هيئة الدستور الغذائي، 

ة اليت ُتحيلها إليها األجهزة الفرعية األخرى يمراجعة أو إقرار األحكام/النصوص اإلجرائ -
 إلدراجها يف دليل اإلجراءات هليئة الدستور الغذائي؛

 دليل اإلجراءات ورفع توصيات بها.ودراسة التعديالت األخرى يف  -

 

CCMAS  طرائق التحليل

 واملعاينة
CX-715 CX/MAS  لملانيا 

(1969-1971) 

 هنغاريا

 (1972)من 

 واملعاينة؛ التحليل يف الغذائي الدستورهيئة  لطرائق املناسبة ملعايريا حتديد )أ(
الدولية األخرى العاملـة يف جمـال   الدستور الغذائي مع اجملموعات هليئة العمل كجها  تنسيق  )د(

 طرائق التحليل واملعاينة ونظم ضمان النوعية للمختربات؛
 تنطبـق  الـيت  الغـذائي  الدسـتور  مواصـفات متوافقة مع  واملعاينة للتحليل مرجعية طرائق حتديد (ج)

 يف إليهـا  املشـار  األخـرى  األجهـزة  تقـدمها  توصـيات  إىل استنادا األغذية، ما عدد على عموما
 أعاله؛( د) الفقرة

 ،املعنيـة بالسـلع األساسـية    الغذائي لدستورا جلان تقرتحها اليت واملعاينة التحليل طرائقالنظر يف  )د(
 ملخلفـات  واملعاينة التحليل طرائقعدا عا أن  مالئم، هو حسبما وإقرارها الضرورة عند وتعديلها
 األغذيـة  يف الدقيقـة  البيولوجيـة  املخلفـات  نوعية وتقدير األغذية يف البيطرية والعقاقري املبيدات
 اختصاصات ضما تدخل ال املواد املضافة إىل األغذيةب املتصلة املواصفات تقديرو سالمتها ومدى
 اللجنة؛ هذه

 احلاجة؛ حسب املعاينة وإجراءات خطط وضع (هـ)
 مـا  جلنـة  ةأيـ  أو اهليئـة  إليهـا  حتيلـها  والتحليـل  باملعاينـة  تتعلـق  تددة مشكالتالنظر يف  (و)

 جلانها؛
 بتقـدير  صلة ذات أخرى نصوص أية أو التوجيهية واخلطوط والربوتوكوالت  اإلجراءات حتديد ( )

 ؛فيها النوعية ضمان نظم وكذلك األغذية خمتربات كفاءة مدى
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CCNFSDU  التغذية واألغذية

لالستخدامات 

 التغذوية اخلاصة

CX-720 CX/NFSDU لملانيا 

سـائل  بشـأن امل  اهليئـة تقديم املشـورة إىل  و هليئةا ما إليها حتال تددة تغذوية مشاكل دراسة )أ(
 ؛عامةال يةوتغذال

 األغذية؛ أنواع جلميع التغذوية اجلوانب خي  فيما مالئم، هو حسبما عامة، أحكام صياغة (د)
 ،اخلاصـة  التغذويـة  لالستخدامات باألغذية تتعلق نصوص أو توجيهية وخطوط مواصفات وضع (ج)

 الضرورة؛ عند األخرى اللجان مع بالتعاون وذلك
 الدسـتور  مواصـفات  ضـما  إدراجهـا الـيت يقـرتو    التغذويـة  باجلوانب املتصلة األحكام النظر يف (د)

 .هاوإقرار الضرورة عندهذه األحكام  وتعديل الصلة ذات والنصوص التوجيهية وخطوطه الغذائي

 

CCPR خملفات املبيدات CX-718 CX/PR  هولندا 

(1966-

 الصني(2007

 2007من 

 األغذية؛ ما جمموعة أو تددة أغذية يف املبيدات ملخلفات القصوى احلدود إقرار )أ(
 الدولية التجارة يف املتداولة األعالف ما معينة أنواع يف املبيدات ملخلفات القصوى احلدود إقرار (د)

 اإلنسان؛ صحة حبماية تتعلق ألسباد مسوغاته لذلك يكون حيثما
األغذيـة   ظمـة من بـني  املشـرتك  االجتمـاع جانـب   مـا  لتقييمهـا  باملبيـدات  أولويات قوائم إعداد (ج)

 املبيدات؛ مبخلفات املعين العاملية الصحة ومنظمةوالزراعة 
 واألعالف؛ األغذية يف املبيدات خملفات لتحديد والتحليل املعاينة طرائقالنظر يف  (د)
 املبيدات؛ما  خملفات على حتتوى اليتاألعالف و األغذية بسالمة صلة ذات أخرى مسائلالنظر يف  (هـ)

شـابهة  امل األخرى الصفات أو الكيماوية الصفات ذات والصناعية البيئية للملوثات القصوى احلدود إقرار (و)
 .األغذية ما جمموعة أو تددة أغذية يف للمبيدات،
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CCRVDF  خملفات العقاقري

 األغذيةالبيطرية يف 
CX-730 CX/RVDF  الواليات

 املتحدة

 حتديد األولويات بشأن النظر يف خملفات العقاقري البيطرية يف األغذية؛  )أ( 
 التوصية باحلدود القصوى للمخلفات فيما يتصل بهذه العقاقري البيطرية؛  )د( 
 وضع ما قد يلزم ما مدونات املمارسات؛  )ج( 
 وحتليل لتحديد خملفات العقاقري البيطرية يف األغذية.حبيف طرائق معاينة   )د( 

 )النشطة(املعنية بالسلع اللجان 

 

حلنة الدستور  االسم املختصر

 الغذائي املعنية بـ

 البلد املضيف مرجع الوثيقة رمز الوثيقة

CCCPL  احلبوب والبقول

 واحلبوب البقولية

729-CX CX/CPL  الواليات املتحدة

 األمريكية

 وضع معايري و/أو مدونات عاملية حسب املقتضى للحبود والبقول واحلبود البقولية ومنتجاتها. 
     

CCFO الدهون والزيوت CX-709 CX/FO ماليزيا 

 و يـت  املـارجريا  ذلـك  يف مبـا  ة املنشـأ حبريـ و والنباتيـة  احليوانية والزيوت للدهون عاملية مواصفات وضع
 .الزيتون

 

CCFFV  واخلضر الفاكهة

 الطازجة
CX-731 CX/FFV املكسيك 

 ؛مقتضى احلالحسب وضع مواصفات ومدونات سلوك عاملية للفاكهة واخلضر الطا جة  )أ(
التشاور عند الضرورة مع املنظمات الدولية األخرى يف عملية وضع املعايري ما أجل تفادض التكـرار   )د(

  (2014)نقح يف 

لجنـة الدسـتور الغـذائي املعنيـة بالفاكهـة      ك( 1987السـابعة عشـرة )  أنشأتها اهليئـة يف دورتهـا   " مالحظة

 لهيئـة والعشـريا ل اديـة  اختصاصـاتها يف الـدورة احل  عـّدلت  امسهـا و ل واخلضر الطا جة االسـتوائية. وعـدّ  

(1995). 
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CCMMP 
األلبان ومنتجات 

 األلبان
CX-729 CX/MMP نيوزيلندا 

 لوضع مدونات ومواصفات دولية بشأن األلبان ومنتجات األلبان 

 

 
  

 

CCPFV  الفاكهة واخلضر

 املصنعة
CX-713 CX/PFV الواليات املتحدة 

 ذلـك املنتجـات   يف مبـا  املصـنعة  واخلضـر  الفاكهـة  أنواع جلميعونصوص ذات صلة  عاملية مواصفات تطوير
، دون االقتصار عليها. )عّدل يف وعصائرها املركزةواخلضر  واجملمدة وكذلك عصائر الفاكهة املعلبة واجملففة

2011) 

 

CCS السكر CX-710 CX/S اململكة املتحدة 

 (2011 إىل 1964 )من

)العمل  كولومبيا

 (2011 باملراسلة منذ

 .منتجات السكر السكر ومجيع أنواع جلميع عاملية مواصفات تطوير

CCSCH  التوابل ولعشاب

 الطهي

CX-736 CX/SCH اهلند 

وضع مواصفات عاملية للتوابل وأعشاد الطهي بشكلها اجلاف واجملفف، يف شكل توابل كاملة أو )أ( 

 مطحونة أو مكسرة أو مسحوقة.

)د( التشاور، حسب االقتضاء، مع املنظمات الدولية األخرى يف عملية وضع املواصفات ما أجل جتنب 

 اال دواجية.
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 )املؤجلة ألجل غري مسمى(سلع ملعنية بالاللجان ا

جلنة الدستور الغذائي  االسم املختصر

 املعنية بـ

 البلد املضيف مرجع الوثيقة رمز الوثيقة

CCCPC  كوالتةووالشمنتجات الكاكاو CX-708 CX/CPC سويسرا 

 والشوكوالتة الكاكاو ملنتجات عاملية مواصفات وضع

 

 

CCMH نظافة اللحوم CX-723 CX/MH نيوزيلندا 

 اللحوم.نظافة ، لحسب مقتضى احلال ،وضع مواصفات عاملية و/أو مدونات سلوك

(. 1971الدسـتور الغـذائي )  هليئة الثامنة ة دورالنظافة اللحوم يف لأنشأت جلنة الدستور الغذائي : مالحظة

الدورة يف ليشمل الدواجا. واختصاصات اللجنة وامسها ( 2001دورتها الرابعة والعشريا )عدّلت اهليئة يف و
 .الختصاصاتىل الدواجا ما االسم واحذفت اإلشارة احملددة إ(، 2003السادسة والعشريا للهيئة )

 

CCNMW امليا  املعدنية الطبيعية CX-719 CX/NMW سويسرا 

 مواصفات إقليمية للمياه املعدنية الطبيعية. تطوير

 أوكلـت  أنـه  إال للهيئة، تابعة( أوروبية) إقليمية جلنة بصفتها اللجنة هذههيئة الدستور الغذائي  أنشأت مالحظة:

 امليـاه  غـري   جاجات يف املعبأة واملياه الطبيعية املعدنية باملياه خاصة عاملية مواصفات وضع مهمة احلني ذلك منذ هلا
 .الطبيعية املعدنية

 

CCVP الربوتينات النباتية CX-728 CX/VP كندا 

 ،النباتيـة  اململكـة  أعضـاء  مـا  عضـو  أض مـا  املسـتمدة  النباتيـة  الربوتينات ملنتجات عاملية ومواصفات تعاريفتطوير 

 النباتية الربوتينات ما املنتجات تلك استخدام بشأن توجيهية خطوط ووضع ،ضالبشر االستهالك ألغراض وتستخدم

 جوانـب  وبشـأن  املنتجـات  توسـيم  وبشـأن  بالسـالمة  الصـلة  وذات الغذائية املتطلبات وفق األغذية، إمدادات نظام يف

 .حسب مقتضى احلال أخرى

CCFFP  األمساك واملنتجات

 السمكية
CX-722 CX/FFP النرويج 

ألمســاك وا( اسـريع  ًاجتميـد اجملمـّدة  وضـع مواصـفات عامليـة لألمسـاك الطا جـة واجملمــدة )مبـا يف ذلـك        
 .والقشريات واحملاريات املصنعة بطرق أخرى
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 )امللغاة( السلعاملعنية بلجان ال

االسم 

 املختصر

جلنة الدستور الغذائي 

 املعنية بـ

 البلد املضيف مرجع الوثيقة رمز الوثيقة

CCIE املثلجات الصاحلة لألكل CX-724 CX/IE السويد 

مبـا يف ذلـك    ،جلميـع أنـواع املثلجـات الصـاحلة لألكـل     مقتضـى احلـال،   مواصفات دولية، حسب  تطوير
 .اخللطات واملساحيق املستخدمة يف صناعتها

 .( قرارا بإلغاء هذه اللجنة1997للهيئة عام )الثانية والعشرون اختذت الدورة  مالحظة:
 

CCM اللحوم CX-717 CX/M لملانيا 

وضع مواصفات عاملية و/أو نصوص و/أو مدونات سـلوك كلمـا كـان ذلـك مالئمـا بهـدف تصـنيف ووصـف         
 درجات حلوم احليوانات مبا يشمل البقر والعجول واخلراف والضأن واخلنا ير وترتيب

 .( قرارا بإلغاء هذه اللجنة1985للهيئة عام )السادسة عشر اختذت الدورة  مالحظة:
 

CCPMPP  اللحوم منتجات

 املصنعة الدواجنو
CX-721 CX/PM

PP 

 الدامنرك

يف ذلك منتجات اللحوم املعلبة االستهالكية ومنتجات مبا  ،اللحوم املصنعةنتجات ملمواصفات عاملية  تطوير
 حلوم الدواجا املصّنعة.

 .( قرارا بإلغاء هذه اللجنة1999للهيئة عام ) الثالثة والعشروناختذت الدورة  مالحظة:
 

CCSB احلساء واملرق CX-726 CX/SB سويسرا 

 .واملرق الصايف وضع مواصفات عاملية ألنواع احلساء واملرق

قرارا بإلغـاء هـذه   ( 2001للهيئة )عام  الرابعة والعشروناختذت الدورة  :مالحظة

 اللجنة

 

 

 (النشطة) املخصصةاحلكومية الدولية  فرق املهام

فريق املهام احلكومي  االسم املختصر

 املعين بـالدولي املخصص 

رمز 

 الوثيقة

 البلد املضيف مرجع الوثيقة

TFAMR  مقاومة مضادات

 امليكـروبات

CX-804 CX/AMR مجهورية كوريا 

2007 – 2011 
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 األهداف

ألعمـال واملواصـفات اخلاصـة    اوضع إرشادات تستند إىل العلم، مع املراعاة التامة ملبـادئ حتليـل املخـاطر و   
باملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، مثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة واملنظمـة         
العاملية لصحة احليوان. والغرض ما هذه اإلرشادات هو تقييم ما حييق بصحة اإلنسـان مـا خمـاطر تـرتبط     

وجينــات مقاَومــة مضــادات امليكروبــات يف األغذيــة  بوجــود كائنــات دقيقــة مقاوحمــة ملضــادات امليكروبــات
وكـذلك وضـع مشـورة     ،عرب األغذيـة واألعـالف  هذه  بانتقالوتربية األحياء املائية يف ذلك يف واألعالف مبا 
يسـعى الفريـق إىل أن   ينبغـي أن  و. بناء على ذلك التقييم بغية احلّد ما تلك املخـاطر مالئمة إلدارة املخاطر 
خماطر  يادة مقاومة مضادات امليكروبـات يف اإلنسـان واحليـوان بفعـل اجملـاالت      لصحيح يضع يف املنظور ا

املختلفة الستخدام مضادات امليكروبات، كما هو احلـال يف اسـتخدام هـذه املضـادات يف عـالج احليوانـات       
 .*ووقاية النباتات وتصنيع األغذية

 (.2008)هيئة  للنيالدورة احلادية والثالثهذه األهداف يف لت عّد*

 االختصاصات

بتقييم املخـاطر، وتطبيقهـا علـى مضـادات امليكروبـات       ةإرشادات بشأن املنهجية والعمليات اخلاص تطوير
املستخدمة يف الطب البشرض والبيطرض، كما قدمتها منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة مـا      

خـاطر امليكروبيولوجيـة، وبالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـة       دير املاملشرتكة بشـأن تقـ   اخلرباء خالل اجتماعات
العاملية لصحة احليوان، والعمل الحقًا على دراسة خيارات إدارة املخـاطر ذات الصـلة. ويف هـذه العمليـة،     

 ما جيرض ما أعمال يف هذا اجملال قطريًا وإقليميًا ودوليًا.باالعتبار خذ األجيب 

 .مهمته اكتمالحبل الفريق عقب  (2011) والثالثني الرابعةقامت اهليئة يف دورتها : مالحظة

2017 

 األهداف

وضع إرشادات قائمة على العلم بشأن إدارة مقاومة مضادات امليكروبات الـيت حتملـها األغذيـة مـع األخـذ      
بعني االعتبار بشكل كامل خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات اخلاصـة مبنظمـة الصـحة    

، إىل جانب العمل واملواصفات الصادرة عـا املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة     4و 3املية وال سيما اهلدفني الع
مثل الفاو  ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصـحة احليـوان ونهـج الصـحة الواحـدة لضـمان تـوفري        

 ات على طول سلسلة األغذية.التوجيهات الال مة لألعضاء لتمكني إدارة متسقة ملقاومة مضادات امليكروب
 

 االختصاصات

(  CAC/RCP 61-2005)استعراض مدونة املمارسات للحد ما مقاومة املضادات امليكروبية واحتوائها  (1)
 وتنقيحها حسب االقتضاء لتناول سلسلة األغذية بأكملها  اشيًا مع والية الدستور الغذائي.

النظر يف وضع توجيهات عا الرقابة املتكاملة على مقاومة مضادات امليكروبات مع األخذ يف احلسبان  (2)
كروبـات  ياجملموعة االستشارية بشأن الرقابة املتكاملـة علـى مقاومـة امل   التوجيهات اليت اعتمدتها 

 لصحة احليوان. التابعة ملنظمة الصحة العاملية والوثائق ذات الصلة الصادرة عا املنظمة العاملية

 .2017: ينهي فريق املهام عمله يف غضون ثالث دورات )أربع دورات كحد أقصى( ابتداًء ما عام مالحظة
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 (مت حلهااليت ) املخصصةاحلكومية الدولية  فرق املهام

فريق املهام احلكومي الدولي  االسم املختصر

 املعين بـاملخصص 

مرجع  رمز الوثيقة

 الوثيقة

 البلد املضيف

TFAF تغذية احليوانات CX-803 CX/AF 2000) الدامنرك-

2004) 
-2011)سويسرا 

2013) 
 

(2000-2004) 

 األهداف

بشأن املمارسـات السـليمة يف تغذيـة    حسب مقتضى احلال الفريق وضع خطوط توجيهية أو مواصفات يتوىل 
 احليوانات بهدف ضمان سالمة نوعية األغذية ذات األصل احليواني.

 االختصاصات

بشأن مشروع مدونـة  املعنية هيئة الدستور الغذائي جلان استكمال وتوسيع نطاق العمل الذض قامت به  )أ(

 سلوك خاصة بالتغذية اجليدة للحيوانات.

واملسـببة  املشـاكل املتعلقـة بـاملواد السـامة     ، مثـل  لسـالمة األغذيـة  اهلامـة  معاجلة اجلوانب األخرى  )د(

 يكروبية والتكنولوجيا اجلديدة والتخزيا وتدابري املراقبة وإمكانية التتبع، وغري ذلك.واملقاومة امللألمراض 

ألخرى ذات الصلة والتعـاون  املعنية هيئة الدستور الغذائي جلان املراعاة التامة لألعمال اليت أجنزتها  )ج(

ة األغذية والزراعة ومنظمة مبا يف ذلك منظم ،معها كلما دعت احلاجة إىل ذلك ومع األجهزة الدولية املعنية

 .الصحة العاملية واملكتب الدولي لألوبئة احليوانية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ا الفريق عند استكماله مهمته.هذ ّلحب قرارًا( 2004للهيئة ) السابعة والعشروناختذت الدورة : مالحظة

 

2011-2013 
 األهداف

بهـدف  باالختصاصـات التاليـة،   تتحدد يتوىل الفريق على أساس علمي وضع خطوط توجيهية أو مواصفات 
 .ضمان سالمة األغذية ذات األصل احليواني

 الختصاصاتا

كيفية تطبيق املنهجيات احلالية لتقـدير املخـاطر يف   بشأن خطوط توجيهية موجهة للحكومات  تطوير )أ(

 ذلك ألخطار املتعلقة بامللوثات/املخلفات يف مكونات األغذية، مبا يفلالدستور الغذائي على األمناط املختلفة 

. وينبغـي أن تشـمل هـذه اخلطـوط التوجيهيـة معـايري       املنتجة لألغذيةاملواد املضافة إىل أعالف احليوانات 
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ينبغـي أن تتسـق هـذه    و. فيهـا  املخلفـات /خاطر على أساس علمي لتطبيقها على ملوثات األعـالف لتقدير امل

 .الراهنة مع منهجيات الدستور الغذائيأيضًا املعايري 

األعالف والرتاكم ما لتحويل امعدالت  حتديدالتوجيهية ضرورة معاجلة  اخلطوطكما ينبغي أن تراعي هذه 

 . احملددة للخطر املعينسمات الملنتجات ذات األصل احليواني حبسب صاحلة لألكل يف االنسجة األإىل 

وضع هذه اخلطوط التوجيهية بطريقة تسـمح للبلـدان بتحديـد األولويـات وتقـدير املخـاطر علـى        وينبغي 
كان هناك  نإ، على صحة اإلنسان، واألثر احليواناتوتعرض أساس الظروف احمللية، واالستخدامات، 

 .رما أث

كي املضافة إليها مرتبة حسب األولوية ويف املواد األعالف األخطار املوجودة يف مكونات بقائمة  تطوير (ج)

ويـرجح  وينبغي أن تضم هذه القائمة خماطر هلـا أهميـة دوليـة وحيتمـل حـدوثها،       تستخدمها احلكومات.

 االهتمام مستقبال.تستدعي أن لذلك 

اجتماع اخلرباء اليت أوصى بها املخاطر  ةأولوياملرتبة حسب قائمة الإيالء اهتمام بينبغي وعند القيام بذلك، 

وينبغـي   ومنظمة الصحة العاملية بشأن تأثري األعالف احليوانية علـى سـالمة األغذيـة.    املنظمةاملشرتك بني 

استخدام معايري واضحة عند وضع قائمة أولويات املخاطر ومراعاة التحويل احملتمل للملوثات/املخلفـات يف  

 وحلوم األمساك واحلليب والبيا(. لحومالألعالف إىل منتجات حيوانية صاحلة لألكل )مثل ا

وقد مت حل هذا الفريق  .( تشكيل هذا الفريق2010أعادت اهليئة يف دورتها الثالثة والثالثني ): مالحظة

 .ه( عند استكمال واليت2013خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئة )
 

فريق املهام احلكومي الدولي املؤقت  االسم املختصر

 اخلاص املعين بـ

 البلد املضيف مرجع الوثائق رمز الوثيقة

TFFBT  األغذية املشتقة ما التكنولوجيا
 األحيائية

CX-802 CX/FBT اليابان 

1999-2003 

 األهداف

التكنولوجيـا  املشـتقة مـا   لألغذيـة   ، حسب مقتضى احلال،خطوط توجيهية أو توصيات وأوضع مواصفات 
سـتناد إىل األدلـة   ، وذلـك باال على األغذية يةائحياألأو الصفات اجلديدة اليت تدخلها التكنولوجيا  يةائحياأل

مراعاة العوامل املشروعة األخـرى ذات الصـلة بصـحة    ، وكذلك حييف يقتضي األمر العلمية وحتليل املخاطر
 املستهلكني والرتويج للممارسات التجارية النزيهة.

 االختصاصات

لألغذيـة املعاملـة   حسـب مقتضـى احلـال    مواصفات وخطوط توجيهية وغريها مـا املبـادئ    تطوير ()أ
 بالتكنولوجيا احليوية؛

يف حـدود  املعنيـة  هيئـة الدسـتور الغـذائي    جلـان  الضـرورة مـع    حسـب التنسيق والتعـاون الوثيـق    )د(
 ؛ يةائحياألصالحياتها فيما يتعلق باألغذية املعاملة بالتكنولوجيا 
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اليت تنجزها السلطات القطرية ومنظمـة األغذيـة والزراعـة    القائمة ألعمال األخذ باالعتبار الكامل ا )ج(
 ؛ومنظمة الصحة العاملية واملنظمات واحملافل الدولية األخرى ذات الصلة

 استكمال مهمته.عند فريق املهام  ّلحب قرارًا( 2003للهيئة )السادسة والعشرون اختذت الدورة  مالحظة:
 

2004-2008 

 األهداف

التكنولوجيـا  املشـتقة مـا   لألغذية  ، حسب مقتضى احلال،خطوط توجيهية أو توصيات وأمواصفات  تطوير
سـتناد إىل األدلـة   ، وذلـك باال على األغذية يةائحياألأو الصفات اجلديدة اليت تدخلها التكنولوجيا  يةائحياأل

مراعاة العوامل املشروعة األخـرى ذات الصـلة بصـحة    ، وكذلك حييف يقتضي األمر العلمية وحتليل املخاطر
 املستهلكني والرتويج للممارسات التجارية النزيهة.

 االختصاصات

لألغذيـة املعاملـة   حسـب مقتضـى احلـال    مواصفات وخطوط توجيهية وغريها مـا املبـادئ    تطوير )أ(
املشتقة مبادئ حتليل خماطر األغذية "، بوجه خاص، األخذ باالعتبارمع  بالتكنولوجيا احليوية؛

 ؛احلديثة" يةائحياألالتكنولوجيا ما 

يف حـدود  املعنيـة  هيئـة الدسـتور الغـذائي    جلـان  الضـرورة مـع    حسـب التنسيق والتعـاون الوثيـق    )د(
 ؛احلديثة يةائحياألصالحياتها فيما يتعلق باألغذية املعاملة بالتكنولوجيا 

اليت تنجزها السلطات القطرية ومنظمـة األغذيـة والزراعـة    القائمة ألعمال ر الكامل ااألخذ باالعتبا )ج(
 ؛ومنظمة الصحة العاملية واملنظمات واحملافل الدولية األخرى ذات الصلة

 
اختـذت قـرارًا    ثـم . (2004السابعة والعشريا للهيئة )أعادت اهليئة تشكيل الفريق يف الدورة  :مالحظة
 .لدى اكتمال مهمته (2008 )نيحلادية والثالثتها ايف دورحبّله 

 
 

TFFJ عصائر الفاكهة واخلضر CX-801 CX/FJ الربازيل 

 االختصاصات

 مبا يلي:املؤقت اخلاص يقوم فريق املهام 

الفاكهـة   ائرمراجعة وإدماج املواصفات واخلطوط التوجيهية للدستور الغذائي السـارية واخلاصـة بعصـ    )أ(
 مع إعطاء األفضلية للمواصفات العامة، ،واخلضر واملنتجات ذات الصلة

 مراجعة وحتدييف طرائق التحليل واملعاينة اخلاصة بهذه املنتجات؛ )د(

 (.2005) استكمال أعماله قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشريا للهيئة )ج(

 مهمته. كتمالاقرارا حبل هذا الفريق عند ( 2005ن للهيئة )والدورة الثامنة والعشر: اختذت مالحظة
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TFPHQFF  ة مدومناولة األغذية اجملجتهيز

 اسريع
CX-805 CX/PHQFF تايلند 

 األهداف

 ا.سريعة مدومناولة األغذية اجملجتهيز االنتهاء ما وضع مدونة املمارسات الدولية بشأن 

 االختصاصات

اخلاصـة بالسـالمة واجلـودة بغيـة التقـدم باملدونـة إىل        حل مجيع القضـايا العالقـة، مبـا يف ذلـك األحكـام     
 .8 اخلطوة

  .مهمته اكتمالحبل الفريق عقب  (2008) قامت اهليئة يف دورتها احلادية والثالثني: مالحظة
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 منظمة الصحة العامليةاألغذية والزراعة و جلان التنسيق املشرتكة بني منظمة

 العضوية

مفتوحة جلميع الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة و/أو يف منظمة الصـحة  ذات الصلة عضوية اللجنة 

ضما حدود املنطقة اجلغرافيـة   ،واليت هي أعضاء يف هيئة الدستور الغذائيأليهما العاملية أو الدول املنتسبة 

 املعنية. 

 االختصاصات

 ؛ضبطهااألغذية وحتديد مشكالت اإلقليم واحتياجاته فيما يتعلق مبواصفات  )أ(

الرتويج يف إطار اتصاالت اللجنة للتبـادل املشـرتك للمعلومـات بشـأن املبـادرات التنظيميـة املقرتحـة         )د(

 األغذية؛ ضبطالبنى األساسية لنشيط األغذية والعمل على ت ضبطواملشكالت النامجة عا 

 )د( ،همية بالنسـبة ليقلـيم  تقديم توصيات إىل اهليئة بشأن وضع مواصفات دولية للمنتجات ذات األ )ج(

 مستقبال؛ممكا رواجها يف األسواق الدولية أن اللجنة املنتجات اليت تعترب مبا يف ذلك 

مواصفات إقليمية للمنتجات الغذائية اليت ينحصر أو يكـاد ينحصـر تـداوهلا يف التجـارة     تطوير  )هـ(

 داخل اإلقليم؛

 ذات األهمية اخلاصة ليقليم؛جوانب عمل اهليئة اهليئة إىل توجيه انتباه  )و(

تشجيع تنسيق كافة جهود املواصفات الغذائية اإلقليمية اليت تضطلع بها املنظمات احلكومية الدولية  ) (

 واملنظمات غري احلكومية يف اإلقليم؛

 إىل جانب الوظائف األخرى اليت توكلها هلا اهليئة؛، ممارسة دور التنسيق العام على مستوى اإلقليم )و(

 تشجيع األعضاء على استخدام مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة. ط()
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جلنة التنسيق  شّكلت االسم املختصر

بني  املشرتكة

منظمة الزراعة 

واألغذية ومنظمة 

 الصحة العاملية لـ

املنسقون بالتسلسل،  مرجع الوثائق رمز الوثيقة

املنسق احلالي 

 بالغامق

CCAFRICA 1974 

 
ــنغال،   CX-707 CX/AFRICA أفريقيا ــا، الســ غانــ

كينيــــــا، مصــــــر، 
نيجرييــا،  مبــابوض، 

 أوغندا، املغرد،

 (2غانا )

 الكامريون

 كينيا

CCASIA 1978 سياآ CX-727 CX/ASIA   ،ــبني ــا، الفلـ ماليزيـ
ــد ــيا، تايلن ، إندونيس
ــد ــا 2) تايلن (، ماليزي

، اليابان (، الصني2)
ــد  (، 3)  تايلنـــــــــ

ــا ) ( 3وماليزيــــــــــ
 كوريا،مجهورية 

ــيا )إ ، (2ندونيســــ

 (4اليابان، تايلند )

 اهلند

CCEURO 1965 وروباأ CX-706 CX/EURO   ،ــا ــرا، النمسـ سويسـ
(، النمســا 2سويســرا)

ــويد، 2) (، الســـــــ
ــبانيا، مجهوريــة  إ س

ســلوفاكيا، سويســرا  
(3،) 

 بولندا

 هولندا

CCLAC 1976   ــا الالتينيـــة أمريكـ
 والكارييب

CX-725 CX/LAC أوروغواض ،كسيكامل، 
كوســتاريكا،   كوبــا،

الربا يـل، أوروغــواض  
ــة اجل(، 2) مهوريــــ

ــةالدومينيك  ،يـــــــــ
املكسـيك   ،األرجنتني

(2،) 

 (2) كوستاريكا
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 شيلي

CCNEA 2001 لشرق األدنى ا CX-734 CX/NEA  ،ــر ، األردنمصـــــــ
 تونس،

 لبنان

مجهوريــــة إيــــران 

 اإلسالمية

 

 

CCNASWP 1990    أمريكـــا الشـــمالية
ــود غــــرد   وجنــ

 احمليط اهلادض

CX-732 CX/NASWP  الواليــــات املتحــــدة
األمريكية، أسرتاليا، 
ــدا، نيو يلنـــدا،   كنـ
الواليــــات املتحــــدة 

ــة ) (، 2األمريكيــــــ
ــدا 2أســرتاليا ) (، كن

 ،(، ساموا، تونغا2)

 بابوا غينيا اجلديدة

  فانواتو

 تشكيلها(لعيد تسميتها و ت)ل( )لعيد1-11املادةمبوجب  املشكلةاللجنة 

 مرجع الوثائق اهلوية االسم االسم املختصر

CGECPMMP  جلنة اخلرباء احلكوميني املشرتكة

ــحة   ــة الصـ ــة ومنظمـ ــني املنظمـ بـ

ــادئ    ــة املب ــة مبدون ــة املعني العاملي

 املتعلقة باأللبان ومنتجاتها

CX-703 CX/CPMMP 

 ضع مدونات ومواصفات دولية تتعلق باأللبان ومنتجات األلبان.: واالختصاصات

 برنـامج  يف أدجمـت  ثـم  1958 ،عـام يف  العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة شكّلتهامالحظة: 

 مبوجـب  الغـذائي  الدستور هليئة تابع فرعي كجها  1962 عاميف  املنظمتني نيب املشرتك األغذية مواصفات

 1993 عـام يف " األلبـان  ومنتجـات  باأللبان املعنية الغذائي الدستور جلنة" إىل امسها وتغري(. أ) 1-11املادة

 (.الداخلية الالئحة ما األول القسم أنظر( )1( )د) 1-11املادة مبوجب فرعي كجها  ذلك بعد لتوشّك
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 (ملغاةخرى )األنظمات املشرتكة مع املجتماعات الا

 
  

 مرجع الوثائق اهلوية االسم االسم املختصر

CXTO    ــة ــني هيئـ ــرتك بـ ــا  املشـ االجتمـ

الدستور الغذائي واجمللـس الـدولي   

ــد    ــأن توحيـ ــون بشـ ــت الزيتـ لزيـ

 مواصفات زيتون املائدة

 CX/TO 

بناء على موافقة اهليئة علـى دورتهـا الثامنـة عشـرة، عقـد االجتمـاع املشـرتك بـني هيئـة          : االختصاصات

 بغرض وضع مواصفات لزيتون املائدة.مؤقت الدستور الغذائي واجمللس الدولي لزيت الزيتون على أساس 

لزيـت الزيتـون جهـا ا     ياالجتماع املشرتك بني هيئة الدستور الغـذائي واجمللـس الـدول   مل يكا  :مالحظة

واصـفات الدسـتور الغـذائي    إال أنها اتبعت لدى تطوير مفرعيا مبوجب أض مادة ما مواد الدستور الغذائي، 
 .املعنية بالسلعان هيئة الدستور الغذائي جلاليت تتبعها ذاتها اإلجراءات 

 

 

GEFJ  االجتما  املشرتك بني هيئة

الدستور الغذائي واللجنة 

االقتصادية ألوروبا جملموعة 

اخلرباء املعنية بتوحيد مواصفات 

 عصائر الفاكهة

CX-704 

 

CX/FJ 

 .املركزةالفاكهة صائر عوضع معايري عاملية لعصائر الفاكهة و االختصاصات:

مل تكا جمموعة اخلرباء املشرتكة بني جلنة األمم املتحدة االقتصـادية ألوروبـا وهيئـة الدسـتور      مالحظة:

مواصفات لدى تطوير  تتبعاالغذائي جها ا فرعيا مبوجب أض مادة تددة يف الدستور الغذائي، إال أنها 
 .عنية بالسلعاملجلان اهليئة اليت تتبعها  هاالدستور الغذائي اإلجراءات ذات

االجتماع املشرتك جملموعة أعمال  قلت. ونرقرارًا بإلغائها (1999لدورة الثالثة والعشرون للهيئة )ت ااختذ
 عصائر الفاكهة.املؤقت اخلاص للهيئة املعين بإىل الفريق احلكومي الدولي اخلرباء 

 



 األجهزة الفرعية هليئة الدستور الغذائي: امسالقسم اخل

228 

  

 

GEQFF  االجتما  املشرتك

بني هيئة الدستور 

الغذائي واللجنة 

االقتصادية ألوروبا 

جملموعة اخلرباء 

املعنية بتوحيد 

مواصفات األغذية 

 اعياجملمدة سر

CX-705 CX/QFF 

ستكون جمموعة اخلرباء املشرتكة بني هيئـة الدسـتور الغـذائي واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا       االختصاصات: 

مسؤولة عا وضع مواصفات للتجميد السريع لألغذيـة وفقـا    اعياجملمدة سراملعنية بتوحيد مواصفات األغذية 
للمبادئ العامة للدستور الغذائي. وستكون اجملموعة املشرتكة مسؤولة عا االعتبارات العامة والتعاريف وعـا  
وضع إطـار عمـل للمواصـفات الفرديـة اخلاصـة بالتجميـد السـريع ملنتجـات األغذيـة وعـا الوضـع الفعلـي             

حلـها اللجنـة صـراحة إىل أض مـا جلـان      لتجميد السريع ملنتجات األغذيـة الـيت مل تُ  للمواصفات اخلاصة با
اللحـوم املصـنعة ومنتجـات الـدواجا.     واللحوم ومثل األمساك واملنتجات السمكية  ،الدستور الغذائي األخرى

غذيـة  التجميـد السـريع لأل  املعنيـة ب لدسـتور الغـذائي   هيئـة ا  وينبغي أن تكون املواصفات اليت تضعها جلـان 
متماشية مع املواصفات العامة اليت وضعها فريق اخلرباء املشـرتك بـني اهليئـة واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا       

يف مرحلـة مالئمـة ألغـراض     يهـا كمـا ينبغـي الرجـوع إل    ا،عيسـر اجملمـدة  بشأن توحيد مواصـفات األغذيـة   
 التنسيق.

 
املتحدة االقتصادية ألوروبا وهيئة الدسـتور   مل تكا جمموعات اخلرباء املشرتكة بني جلنة األمم :مالحظة

 هـا اإلجـراءات ذات  اتبعتالغذائي أجهزة فرعية مبوجب أض مادة تددة هليئة الدستور الغذائي إال أنها 
الدورة الثالثـة  اختذت بوضع مواصفات الدستور الغذائي. الدستور الغذائي املعنية يئة جلان هاليت تتبعها 

. ونقلت أعمال اجملموعـة املشـرتكة للخـرباء إىل جلنـة الدسـتور      قرارًا بإلغائها (1999ن للهيئة )ووالعشر
 .الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر املصنعة )انظر اختصاصات تلك اللجنة(
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 السادس: القسم

 العضوية

 

 2016 أغسطس/آدما  ااعتبار الغذائي الدستور هيئة عضوية. 

 (.1999 عاماعتمدت ) بالدستور االتصال جلهات الرئيسية الوظائف 

 متاحـة علـى    والعضـوية الغذائي  الدستور بلجان االتصال جهات عا املعلومات آخر

 www.codexalimentarius.orghttp//: :اإلنرتنت على الدستور موقع

 

 

http://www.codexalimentarius.org/
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 الغذائي الدستور هيئة يف العضوية

 البلدان األعضاء وسنة االنضمام

 

 اإلقليم سنة االنضمام البلدان األعضاء 

 أوروبا 2003 االحتاد األوروبي 1

 أوروبا 1993 االحتاد الروسي 2

 أفريقيا 1968 إثيوبيا 3

 أوروبا 2011 أذربيجان 4

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1963 األرجنتني 5

 الشرق األدنى 1966 األردن 6

 أوروبا 1994 أرمينيا 7

 أفريقيا 1996 إريرتيا 8

 أوروبا 1963 سبانياإ 9

 جنود غرد احمليط اهلادئ 1963 أسرتاليا 10

 أوروبا 1992 إستونيا 11

 أوروبا 1963 إسرائيل 12

 آسيا 2005 أفغانستان 13

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1970 إكوادور 14

 أوروبا 1992 ألبانيا 15

 أوروبا 1963 أملانيا 16

 ىالشرق األدن 1972 اإلمارات العربية املتحدة 17

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1988 أنتيغوا وباربودا 18

 آسيا 1971 إندونيسيا 19

 أفريقيا  1990 أنغوال 20

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1970 أوروغواض 21

 أوروبا 2005 أو بكستان 22

 أفريقيا 1964 أوغندا 23

 أوروبا 2004 أوكرانيا 24

 الشرق األدنى 1966 اإلسالميةإيران  مجهورية 25

 أوروبا 1963 آيرلندا 26
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 اإلقليم سنة االنضمام البلدان األعضاء 

 أوروبا 1970 آيسلندا 27

 أوروبا 1966 إيطاليا 28

 جنود غرد احمليط اهلادئ 1989 بابوا غينيا اجلديدة 29

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1969 باراغواض 30

 آسيا 1970 باكستان 31

 الشرق األدنى 1981 البحريا 32

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1968 الربا يل 33

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1970 بربادوس 34

 أوروبا 1963 الربتغال 35

 آسيا 1997 بروني دار السالم 36

 أوروبا 1963 بلجيكا 37

 أوروبا 1969 بلغاريا 38

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1992 بليز 39

 آسيا 1975 بنغالديش 40

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1972 بنما 41

 أفريقيا 1974 بنا 42

 آسيا 1999 بوتان 43

 أفريقيا 1978 بوتسوانا 44

 أفريقيا 2002 بوركينا فاسو 45

 أفريقيا 1964 بوروندض 46

 أوروبا 2007 البوسنة واهلرسك 47

 أوروبا 1963 بولندا 48

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1971 املتعددة القومياتبوليفيا  دولة 49

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1963 بريو 50

 أوروبا 2006 بيالروس 51

 آسيا 1963 تايلند 52

 أوروبا 2012 تركمانستان 53

 أوروبا 1963 تركيا 54

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 1964 ترينيداد وتوباغو 55

 أفريقيا 1978 تشاد 56
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 اإلقليم سنة االنضمام البلدان األعضاء 

 أفريقيا 1968 توغو 57

 الشرق األدنى 1965 تونس 58

 جنود غرد احمليط اهلادئ 1997 تونغا 59

 الكارييبأمريكا الالتينية والبحر  1971 جامايكا 60

 أوروبا 2009 اجلبل األسود 61

 الشرق األدنى 1970 اجلزائر 62

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 2002 جزر البهاما 63

 أفريقيا 2009 جزر القمر 64

 جنود غرد احمليط اهلادئ 1998 جزر سليمان 65

 جنود غرد احمليط اهلادئ 1998 جزر كوك 66
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 بالدستور اخلاصة االتصال جلهات األساسية الوظائف

 واهلياكل القطرية للتشريعات تبعا بلد كل يف بالدستور اخلاصة االتصال جهات عمل طرق تتبايا

 .احلكومية واملمارسات

 جهات االتصال التابعة للدستور:

 ؛والبلدان األعضاءتعمل كهمزة وصل بني أمانة الدستور  -1

 ؛تنسق مجيع نشاطات الدستور ذات الصلة داخل بلدانها -2

ــة للدســتور )املواصــفات ومــدونات املمارســات واخلطــوط    -3 تتلقــى مجيــع النصــوص النهائي

التوجيهية والنصوص االستشارية األخرى( ووثائق العمـل لـدورات الدسـتور وضـمان تعميمهـا علـى       

 مجيع املعنيني داخل بلدانها؛

ــى وثــائق أو مقرتحــات الدســتور إىل هيئــة الدســتور الغــذائي أو إىل    ترســل -4 التعليقــات عل

 ؛أجهزتها الفرعية و/أو أمانة الدستور

بتعاون وثيق مع جلنة الدستور القطرية يف حالة إنشاء هـذه اللجنـة. وتعمـل جهـات      تعمل –5

ستهلكني والتجار ومجيـع املعنـيني   االتصال التابعة للدستور كنقاط اتصال مع الصناعات الغذائية وامل

اآلخريا لضمان تزويد احلكومات بالتوا ن السليم للسياسات واملشورة الفنيـة الـيت تعتمـد عليهـا يف     

 اختاذ القرارات ذات الصلة بالقضايا اليت تثار يف سياق عمل الدستور؛

 ريا؛العمل كقناة لتبادل املعلومات وتنسيق النشاطات مع أعضاء الدستور اآلخ -6

تلقي الدعوات إىل حضور دورات الدسـتور وإبـالغ رؤسـاء اللجـان وأمانـة الدسـتور بأمسـاء         -7

 ؛املشاركني ما بلدانها

 االحتفاظ مبكتبة ما نصوص الدستور النهائية؛ -8

 .الرتويج لنشاطات الدستور يف مجيع أحناء بلدانهم -9
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 :السابع القسم

 األخرى املنظمات مع العالقات

 

  بشأن التعاون بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات احلكومية الدوليـة   توجيهيةخطوط

 (2005يف وضع املواصفات والنصوص ذات الصلة )اعتمدت عام 

 املتعلقة مبشاركة املنظمات احلكوميـة الدوليـة يف عمـل هيئـة الدسـتور الغـذائي        املبادئ

 ( 2007و 2005، وعدلت عامي 1999)اعتمدت عام 
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 الغذائي الدستور هيئة بني بالتعاون املتعلقة التوجيهية اخلطوط

 الصلة ذات والنصوص املواصفات وضع يف الدولية احلكومية واملنظمات

 النطاق والتطبيق

ترسي هذه اخلطـوط التوجيهيـة أشـكال التعـاون بـني هيئـة الدسـتور الغـذائي واملنظمـات           -1

 احلكومية الدولية عند وضع مواصفات األغذية أو النصوص ذات الصلة.

اإلجـراءات املوحـدة لوضـع مواصـفات     جيدر قراءة هذه اخلطوط التوجيهيـة مرتافقـة مـع "    -2

 الغذائي والنصوص ذات الصلة". الدستور

 التعاون لنوا 

الغذائي أن تقوم بوضع أض مواصفة أو ن  ذض صلة بالتعاون مـع جهـا  أو    الدستورهليئة  -3

 دولية أخرى. حكوميةمنظمة 

 أن يتكون هذا النوع ما التعاون ما: وميكا -4

يف املراحل األوىل لصياغة أض ما مواصفات الدستور الغذائي أو النصوص ذات التعاون  )أ(

 الصلة

 ما خالل تبادل املعلومات واملشاركة يف االجتماعات. التعاون )د(

 املنظمة احلكومية الدولية املتعاونة

 يكون للمنظمة احلكومية الدولية املتعاونة صفة املراقب يف هيئة الدستور الغذائي. -5

الـيت تشـكل    47ينبغي أن يكون للمنظمة احلكومية الدولية املتعاونة نفـس مبـادئ العضـوية    -6

 .48ية يف هيئة الدستور الغذائي ومبادئ معادلة لوضع املواصفاتأساس العضو

                                                 
ملنظمة األغذيـة والزراعـة   تؤخذ "مبادئ العضوية نفسها" ليشارة إىل أن عضوية املنظمة مفتوحة لألعضاء ولألعضاء املنتسبني   47

 ومنظمة الصحة العاملية كافة.
 تشري "املبادئ املعادلة لوضع املواصفات" إىل القرارات العامة للهيئة احملددة يف مرفق دليل اإلجراءات.  48
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 49لو النصوص ذات الصلة يف املراحل األوىل لصياغة لي من مواصفات الدستور الغذائي التعاون

جيو  للهيئة أو جلها  فرعي تابع للهيئة، مع مراعاة موافقة اهليئة وأخذا بعـني االعتبـار    -7

االستعراض التقييمي الذض أجرته اللجنـة التنفيذيـة، حسـب مقتضـى احلـال، أن توكـل       

الصياغة األولية ملشروع املواصـفات املقرتحـة أو الـن  ذض الصـلة ملنظمـة حكوميـة دوليـة        

ال ذض الصلة، وبوجه خاص إحدى املنظمات املشـار إليهـا يف   تتمتع باختصاصات يف اجمل

امللحق ألف التفاق منظمة التجارة العاملية بشـأن تطبيـق تـدابري الصـحة والصـحة النباتيـة       

على أساس كل حالة على حده بشرط أن يتم التحقق ما استعداد املنظمـة املتعاونـة للقيـام    

اإلجراءات املوحدة لوضـع مواصـفات   ما " 3بهذا العمل. وتو ع هذه النصوص عند اخلطوة 

الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة". وحيثما يكون مالئما، تشارك املنظمات احلكومية 

املشار إليها يف امللحق ألف التفـاق منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن تـدابري الصـحة        الدولية 

ما إجراءات  2ند اخلطوة والصحة النباتية يف صياغة املواصفات أو النصوص ذات الصلة ع

وضع املواصفات. وتوكل اهليئة اخلطـوات الباقيـة جلهـا  الدسـتور الغـذائي الفرعـي ذض       

 الصلة ضما إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي.

جيو  للهيئة أو جلها  فرعي تابع هلا، أن يستخدم كليا أو جزئيا، مواصفة دولية أو نصا  -8

دوليـة هلـا اختصاصـات يف اجملـال ذض الصـلة كأسـاس       ذا صلة وضعته منظمـة حكوميـة   

مـا إجـراءات وضـع     2إلعداد مشروع املواصفات املقرتحة أو الن  ذض الصلة عند اخلطوة 

املواصفات، مع مراعاة موافقة املنظمة املتعاونة. ويو ع مشروع املواصـفة املقرتحـة أو الـن     

واصــفات الدســتور الغــذائي اإلجــراءات املوحــدة لوضــع ممــا " 3ذو الصـلة عنــد اخلطــوة  

 والنصوص ذات الصلة".

 التعاون من خالل تبادل املعلومات واملشاركة يف االجتماعات

جيو  للهيئة أو ألض جها  فرعي تابع هلا حتديد منظمة حكوميـة دوليـة  تـع خبـربات      -9

ة معينة تهم عمل اهليئة. وميكا أن تشجع اهليئة وأجهزتها الفرعية هذه املنظمة للمشـارك 

 بشكل فعال يف وضع املواصفات.

أو ألض جها  فرعي تابع هلا دعوة منظمة متعاونة تتمتع خبربات معّينة هلـا   جيو  للهيئة -10

أهمية خاصة يف عمـل اهليئـة إىل رفـع تقريـر عـا عملـها ذض الصـلة إىل دوراتهـا بصـورة          

 خمصصة أو دورّية.

                                                 
مواصـفات الدسـتور   ما اإلجراءات املوحدة لوضع  2ما النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي، اخلطوة  1أيضا املادة  انظر  49

 .الغذائي والنصوص ذات الصلة واختصاصات جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكهة واخلضر الطا جة
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بـأن يشـارك رئـيس اهليئـة أو رئـيس       للهيئة أو ألض جها  فرعي تابع هلا التوصيةجيو   -11

اجلها  الفرعي أو نائب رئيس اهليئـة أو أمينهـا حسـب مقتضـى احلـال، يف اجتماعـات       

 املتعاونة. املنظمةرهنا مبوافقة  املتعاونةاملنظمة 

للهيئة أو ألض جها  فرعي تابع هلا التوصية بأن يقوم رئيس اهليئة أو أمينها بنقـل  جيو   -12

اهليئة أو معلومات أخرى ذات صلة إىل املنظمة املتعاونة بشأن أعمال وضـع  تعليقات وآراء 

 املواصفات الدولية يف اجملاالت ذات االهتمام املتبادل.

جيو  هليئة الدستور الغذائي أن توصي املديَريا العامني ملنظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة     -13

التنفيذض للمنظمة املتعاونة بغيـة االتفـاق   العاملية بإبرام ترتيبات مالئمة مع الرئيس  الصحة

على أشكال تددة لتسهيل التعاون املسـتمر بـني اهليئـة واملنظمـة املتعاونـة كمـا جـاء يف        

 الفقرات أعاله.
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 الغذائي الدستور هيئة عمل يف حكومية غري دولية منظمات مبشاركة املتعلقة املبادئ

 الغرض -1

الدولية غري احلكومية هو حصول هيئـة الدسـتور الغـذائي    الغرض ما التعاون مع املنظمات  

على املعلومات واملشورة واملساعدة ما املنظمات الدولية غري احلكومية، و كني املنظمات اليت  ثـل  

قطاعات هامة ما الرأض العام واليت تعد حجة يف مياديا اختصاصها املهين والفين ما التعـبري عـا   

ور مالئم يف ضمان تنسيق املصاحل املشرتكة بني القطاعات لشتى األجهزة آراء أعضائها واالضطالع بد

القطاعية املعنية ضما إطـار قطـرض أو إقليمـي أو عـاملي. وتسـتهدف الرتتيبـات املعقـودة مـا تلـك          

املنظمات دفع أغراض هيئـة الدسـتور الغـذائي قـدما بضـمان أقصـى قـدر مـا التعـاون مـا جانـب            

 مية يف تنفيذ برنامج اهليئة.املنظمات الدولية غري احلكو

 لنوا  العالقة -2

سيقتصر األمر على فئة واحدة فحسـب مـا العالقـات، هـي بالتحديـد "صـفة املراقـب"،         

 وستعترب مجيع االتصاالت األخرى، مبا يف ذلك عالقات العمل، ذات طابع غري رمسي.

 املنظمات املؤهلة الكتساب "صفة مراقب" -3

 ة مؤهلة الكتساد صفة مراقب:ستعترب املنظمات التالي 

املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تتمتع بوضع استشارض أو استشارض متخص   (1)

 أو بصفة اتصال لدى منظمة األغذية والزراعة،

املنظمات الدولية غـري احلكوميـة الـيت تقـيم عالقـات رمسيـة مـع منظمـة الصـحة           (2)

 العاملية،

 احلكومية:املنظمات الدولية غري  (3)

ذات الطابع الدولي يف هيكلها ونطاق نشاطها والـيت  ثـل جمـال االهتمـام      )أ(

 املتخص  الذض تعمل فيه؛

 املعنية مبوضوعات تغطى جزءا ما جماالت أنشطة اهليئة أو كلها؛ )د(

 اليت هلا أهداف وأغراض تتفق مع النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي؛ )ج(

تـوجيهي مسـتديم وأمانـة، وممثلـون معتمـدون وإجـراءات       اليت هلا جهـا    )د(

وآليات منهجية لالتصال بأعضائها يف البلدان املختلفـة. وميـارس أعضـاؤها    
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حقوق التصويت فيما يتعلق بسياساتها وأعماهلا أو تكون هلم آليات أخـرى  

 مالئمة للتعبري عا آرائهم؛

بـل طلبهـا احلصـول    اليت تكون قد أنشئت منذ ثالث سنوات على األقـل ق  )هـ(

 على صفة مراقب.

ألغراض الفقرة )أ(، ستعترب املنظمات الدولية غري احلكومية "ذات طابع دولـي يف هيكلـها    

ونطاق نشاطها" إذا كان هلا أعضاء وتضطلع بأنشطة يف ثالثة بلدان على األقل. وقد ميـنح املـديران   

العاملية، بناء على مشورة اللجنـة التنفيذيـة، صـفة    العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

مراقب إىل منظمات ال تستوفى هذا الشرط إذا كان ما الواضح يف طلب حصوهلا علـى صـفة مراقـب    

 أنها ستسهم بشكل كبري يف دفع أغراض هيئة الدستور الغذائي قدما.

 إجراءات احلصول على "صفة مراقب" -4

ية اليت هلا صفة مع منظمـة األغذيـة والزراعـة و/ لو هلـا     املنظمات الدولية غري احلكوم 4-1

 عالقات رمسية مع منظمة الصحة العاملية

 نح "صفة املراقب" إىل املنظمات الدولية غري احلكومية الـيت تتمتـع بوضـع استشـارض أو      

استشارض متخص  أو بصـفة اتصـال مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة أو إىل املنظمـات الدوليـة غـري          

ومية اليت تقيم عالقات رمسية مع منظمة الصحة العاملية وختطر أمني هيئـة الدسـتور الغـذائي    احلك

للهيئـة أو يف   50برغبتها يف املشاركة يف عمل اهليئة و/أو يف عمـل أض جهـا  مـا األجهـزة الفرعيـة     

عمل هذه األجهزة مجيعا بشكل منتظم. وقد تطلب تقـديم الـدعوة هلـا للمشـاركة يف دورات معينـة      

 لهيئة أو أجهزتها الفرعية على أساس خمص .ل

املنظمات الدولية غري احلكومية اليت ليس هلا صفة مع منظمة األغذية والزراعة ولـيس   4-2

 هلا عالقات رمسية مع منظمة الصحة العاملية

قبل إقامة أض شكل ما أشكال العالقة مع منظمة غري حكومية، على هذه املنظمة أن تـزود   

 املعلومات املبينة يف ملحق هذه اإلجراءات.أمني اهليئة ب

ويقوم أمني اهليئة بالتحقق ما اكتمال املعلومات املقدمة ما املنظمة، كمـا سـيجرض تقييمـا     

مـا هـذه املبـادئ. وفـى      3مبدئيا ملعرفة ما إذا كانت املنظمة تبدو مستوفية للشروط املبينة يف القسم 

                                                 
 مصطلح "األجهزة الفرعية" يشري إىل أض جها  أنشئ مبوجب املادة احلادية عشرة ما مواد إجراءات اهليئة.  50
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ظميت األغذيـة والزراعـة والصـحة العامليـة. وقـد يطلـب       حالة الشك، يستشري املـديريا العـامني ملـن   

 معلومات إضافية وتوضيحات ما املنظمة عند االقتضاء.

وحال االنتهاء ما التحقق والتقييم املشار إليهما يف الفقرة السـابقة بصـورة مرضـية، سـيقوم      

أمني اهليئة بعرض الطلب ومجيـع املعلومـات املتلقـاة ذات الصـلة مـا مقـدم الطلـب علـى اللجنـة          

 ما الالئحة الداخلية هليئة الدستور الغذائي. 6-9التنفيذية لطلب مشورتها، عمال باملادة 

ع أمني اهليئة الطلب، مرفقا به مجيع املعلومات ذات الصلة املتلقاة ما مقـدم الطلـب   ويرف 

ومع مشورة اللجنة التنفيذية، إىل املديريا العامني اللذيا يقرران فيما إذا كانت املنظمة ستمنح صفة 

بعـد   املراقب. ويف حالة رفا الطلب، لا ينظر عادة يف تقديم الطلب ما جديد ما نفس املنظمة إال

 انقضاء سنتني ما قرار املديريا العامني بشأن الطلب األصلي.

ويقوم أمني اهليئة بإخطار كل منظمة بقرار املديريا العامني بشأن طلبهـا، ويرسـل تفسـريا     

 مكتوبا بشأن القرار يف حالة الرفا.

وعادة ال  نح صفة مراقـب يف االجتماعـات احملـددة إىل منظمـات فـرادى هـي أعضـاء يف         

 نظمات أكرب مرخ  هلا حبضور هذه االجتماعات وتعتزم  ثيلها فيها.م
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 االمتيازات وااللتزامات -5

يكون للمنظمات الدولية غري احلكومية احلاصلة على صفة مراقب االمتيـا ات وااللتزامـات    

 التالية:

 امتيازات املنظمات الدولية غري احلكومية احلاصلة على "صفة مراقب" 5-1

 حاصلة على صفة مراقب: أض منظمة 

حيق هلا أن توفد مراقبا )ال يتمتع حبق التصويت( حلضور دورات اهليئة، وجيـو    )أ(

أن يصحبه مستشارون، وأن تتلقى ما أمني اهليئـة، قبـل انعقـاد الـدورة، مجيـع      

وثائق العمل وأوراق املناقشة، وأن تعمم على اهليئة آرائهـا كتابـة، دون اختصـار،    

51املناقشات عندما يدعوها الرئيسوأن تشارك يف 
. 

حيق هلا أن توفد مراقبا )ال يتمتع حبق التصويت( حلضـور دورات أجهـزة فرعيـة     )د(

تددة، وجيو  أن يصحبه مستشارون، وأن تتلقى ما أمانـات األجهـزة الفرعيـة،    

قبل انعقـاد الـدورة، مجيـع وثـائق العمـل وأوراق املناقشـة، وأن تـو ع علـى هـذه          

رعيــة آراءهــا كتابــة دون اختصــار، وأن تشــارك يف املناقشــات عنــدما  األجهــزة الف

 يدعوها الرئيس؛

جيو  أن ُتدعى ما جانب املديريا العامني إىل املشاركة يف االجتماعات أو احللقات  )ج(

الدراسية املتعلقة مبوضوعات تبحيف يف إطار برنامج مواصفات األغذية املشرتكة بني 

نظمة الصحة العاملية وتندرج ضـما جمـاالت اهتمامهـا،    منظمة األغذية والزراعة وم

فان مل تشـارك جـا  هلـا أن تقـدم آراءهـا كتابـة إىل أض مـا هـذه االجتماعـات أو          

 احللقات الدراسية؛

تتلقى الوثائق واملعلومات املتعلقة باجتماعات ُيعتزم عقدها بشـأن موضـوعات يتفـق     )د(

 عليها مع األمانة؛

، بيانـات كتابيـة عـا مسـائل     الرئاسـي جيو  أن تقـدم، مبوجـب سـلطة جها هـا      )هـ(

معروضة على اهليئة، بإحدى لغات اهليئة، إىل األمني الذض جيـو  لـه أن خيطـر    

 بها اهليئة أو اللجنة التنفيذية حسبما يقتضى األمر.

                                                 
ذلك االجتماع مبراقب ال يرتتب عليه منح أض منظمة دولية غري حكومية دعوة حلضور اجتماع الدستور الغذائي والتمثيل يف ال  51

 وضع خيتلف عا الوضع الذض تتمتع به فعال.
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 واجبات املنظمة الدولية غري احلكومية احلاصلة على "صفة مراقب"   5-2

 نظمة احلاصلة على "صفة مراقب" أن تتعهد مبا يلي:على امل 

أن تتعاون بصورة كاملة مـع هيئـة الدسـتور الغـذائي مـا أجـل النهـوض بأهـداف          )أ(

برنامج مواصفات األغذية املشرتكة بني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة      

 العاملية؛

شطة ضما نطـاق برنـامج   أن حتدد، بالتعاون مع األمانة، سبل ووسائل تنسيق األن )د(

مواصفات األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة،     

 بهدف جتنب اال دواجية والتداخل؛

أن تسهم، بقدر اإلمكان، وبناء علـى طلـب املـديريا العـامني، يف التشـجيع علـى        )ج(

غذية املشرتك بـني  حتسني معرفة وفهم هيئة الدستور الغذائي وبرنامج مواصفات األ

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليـة مـا خـالل املناقشـات املناسـبة أو      

 أشكال الدعاية األخرى؛

أن ترسل إىل أمني اهليئـة، علـى أسـاس التبـادل، تقاريرهـا ومطبوعاتهـا املتعلقـة         )د(

 مبسائل تغطى كل جماالت نشاط اهليئة أو جزءا منها؛

أمني اهليئة بأض تغيريات يف هيكلها وعضويتها، والتغـيريات اهلامـة   أن تبلغ فورا  )هـ(

يف أمانتها وكذلك أض تغيريات هامة أخرى يف املعلومـات املقدمـة وفقـا للملحـق إىل     

 املبادئ احلالية.

 إعادة النظر يف "صفة املراقب" -6

عـايري الـواردة يف   جيو  للمديريا العامني إنهاء صفة املراقب إذا مل تعد املنظمـة تسـتوفى امل   

أو ألسباد ذات طبيعة استثنائية، وفقا ليجراءات املوضحة يف هـذا   أعالهاملذكوريا  4و 3القسمني 

 القسم.

دون اإلخالل بالفقرة السابقة، جيو  اعتبار املنظمة الدولية غـري احلكوميـة احلاصـلة علـى      

ة خـالل فـرتة أربـع سـنوات     صفة مراقب دون أن حتضر أض اجتماعات أو تقدم أية تعليقات مكتوب

 مفتقرة إىل االهتمام الكايف الذض يربر استمرار هذه العالقة.

إذا كان ما رأى املديريا العامني، أن الشروط املبينة يف الفقرات السـابقة تتحقـق، يقومـان     

للجنة بإبالغ املنظمة املعنية بذلك ويدعونها إىل تقديم مالحظاتها. وسيلتمس املديران العامان مشورة ا

التنفيذية وسيقدمان هلا أية مالحظات تتقدم بها املنظمة. وسيقرر املديران العامان، آخـذيا مشـورة   
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اللجنة التنفيذية وأية مالحظة قدمتها املنظمة يف االعتبار، ما إذا كانا سيقرران إنهاء صفة املراقـب.  

سـنتني علـى قـرار املـديريا      ولا ينظر يف إعادة الطلب املقدم ما نفس املنظمـة عـادة إال بعـد مـرور    

 العامني بشأن إنهاء صفة املراقب.

ويقوم األمني بـإبالغ هيئـة الدسـتور الغـذائي بشـأن العالقـة بـني هيئـة الدسـتور الغـذائي            

واملنظمات الدولية غري احلكومية املنشأة وفقا ليجراءات احلالية كما سيقدم قائمـة باملنظمـات الـيت    

لعضوية اليت  ثلها. كما سـيقوم بـإبالغ اهليئـة بقـرار إنهـاء صـفة       ُمنحت صفة مراقب، مع بيان ا

 املراقب ألية منظمة.

وستقوم اهليئة باستعراض دورض هلذه املبادئ واإلجراءات وسـتدرس، إذا لـزم األمـر، أيـة      

 تعديالت قد تبدو مستحسنة.
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 املعلومات املطلوبة من منظمة دولية غري حكومية تطلب احلصول على "صفة مراقب" امللحق:

 االسم الرمسي للمنظمة بلغات خمتلفة )مبا يف ذلك باألحرف األوىل(. )أ(

وكـذلك الـتلكس وعنـوان     اإللكرتونـي العنوان الربيدض بالكامل، واهلاتف، والفاكس، والربيـد   )د(

 مالئما.حسبما يكون  اإللكرتونياملوقع 

أهداف املنظمة وجماالت موضوعاتها )اختصاصاتها(، وأساليب عملها )يرفق ميثـاق املنظمـة،    )ج(

 ودستورها، ولوائحها، والئحتها الداخلية، وما إىل ذلك(. وكذلك تاريا اإلنشاء.

املنظمات األعضاء )اسم وعنوان كل منظمة قطرية منضمة، وأسلود االنضمام، وعـدد األعضـاء    )د(

مكا، وأمساء املسؤولني الرئيسيني. وإذا كانت املنظمة تضم كيانات أعضاء قائمة بـذاتها،  إن أ

يرجى بيان عددها التقرييب يف كل بلد. وإذا كانت املنظمة ذات طابع فيدرالي وتضم منظمات 

دولية غري حكومية كأعضاء، يرجى بيان ما إذا كـان هـؤالء األعضـاء يتمتعـون بالفعـل بصـفة       

 ئة الدستور الغذائي(.مراقب مع هي

، ونـوع األمانـة العامـة،    الرئاسياهليكل )مجعية أو مؤ ر، جملس أو أض شكل آخر للجها   )هـ(

 واللجان املعنية مبوضوعات خاصة، إن وجدت وما إىل ذلك(.

بيان مصدر التمويل )مثل اشرتاكات األعضاء، أو التمويل املباشر، أو مسـاهمات خارجيـة، أو    )و(

 املنح(.

االجتماعات )بيان تواترها ومتوسط عدد احلضـور، وإرسـال تقريـر االجتمـاع السـابق، مبـا يف        () 

 ذلك أض قرارات مت اختاذها( املتعلقة مبسائل تغطى كل جمال نشاط اهليئة أو جزءا منه.

 العالقات مع منظمات دولية أخرى: )و(

     شـكل آخـر مـا     األمم املتحدة وأجهزتها )يرجـى بيـان الصـفة االستشـارية أو أض

 العالقة، إن وجدت(

 .)منظمات دولية أخرى )وثائق األنشطة الفنية 

املساهمة املتوقعة يف برنامج مواصفات األغذية املشرتك بني منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة      )ط(

 الصحة العاملية.

صـفات األغذيـة   األنشطة السابقة اليت نفذتها بالنيابة عا هيئة الدستور الغـذائي وبرنـامج موا   )ى(

املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أو فيما يتعلق بهما )يرجـى ذكـر   

أية عالقة تربط الفـروع القطريـة بلجـان التنسـيق اإلقليميـة و/أو جهـات االتصـال أو اللجـان         
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قـديم طلـب   القطرية املعنية بالدستور الغذائي، ملدة ال تقل عا ثالث سنوات على األقل قبـل ت 

 احلصول على صفة مراقب(.

جمــال النشــاط الــذض تطلــب املنظمــة أن تشــارك فيــه بصــفة مراقــب )اهليئــة و/أو األجهــزة   )ك(

الفرعية(. وإذا طلبت أكثر ما منظمة واحدة هلا اهتمامات مماثلة منحهـا صـفة مراقـب يف أض    

رابطـة ألغـراض    جمال ما جماالت النشاط، ستشجع هذه املنظمات على أن تشكل احتـادا أو 

املشاركة. وإذا مل يتسا تشكيل هذه املنظمة الواحدة، ينبغي أن يتضما طلـب احلصـول علـى    

 صفة مراقب شرحا لسبب ذلك.

الطلبات السابقة للحصول على صفة مراقب مع هيئة الدستور الغذائي، مبا يف ذلك تلك الـيت   )ل(

ة مراقـب. وإذا كانـت ناجحـة،    قدمتها منظمة عضو يف املنظمة اليت تطلب احلصول على صـف 

يرجى بيان ملاذا ومتى انتهت صفة املراقب. وإذا مل تكا ناجحة، يرجى بيان األسباد الـيت  

 ُأعطيت.

( اليت ينبغـي أن ترسـل بهـا الوثـائق إىل املنظمـة      اإلسبانيةليزية، الفرنسية، أو كاللغات )اإلن )م(

 الدولية غري احلكومية.

 ووظيفته وعنوانه.اسم مقدم املعلومات  )ن(

 .التوقيع والتاريا )س(
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 املرفق

 القرارات العامة للهيئة

 

      ،بيانات باملبادئ املتعلقة بدور العلوم يف عملية صنع القـرار يف هيئـة الدسـتور الغـذائي

 (2001وعدلت عام  1995ومدى وضع العوامل األخرى يف االعتبار )أقرت عام 

  (1997بيانات باملبادئ املتعلقة بدور تقدير املخاطر على سالمة األغذية )أقرت عام 

  (2003توصل إىل توافق يف اآلراء )أقرت عام إىل تيسري ال الراميةالتدابري 



 القرارات العامة :املرفق

252 

 بيانات باملبادئ املتعلقة بدور العلـــــم يف عملية صنع القرار

 52يف هيئة الدستور الغذائي ومدى وضع العوامل األخرى يف االعتبار

تستند مواصفات األغذيـة واخلطـوط التوجيهيـة والتوصـيات األخـرى الـيت تضـعها هيئـة          -1

إىل مبدأ التحليل العلمي السـليم والـرباهني الـيت تتضـما إجـراء اسـتعراض معّمـق        الدستور الغذائي 

 جلميع املعلومات ذات الصلة بهدف أن تضما املواصفات نوعية إمدادات األغذية وسالمتها.

تراعي هيئة الدستور الغذائي لدى وضعها ملواصفات األغذيـة واختـاذ قـرار بشـأنها حيثمـا       -2

ملشروعة األخرى ذات الصلة حبماية صحة املسـتهلكني والرتويـج للممارسـات    كان مالئما، العوامل ا

 العادلة يف جتارة األغذية.

 ويالحظ بهذا الصدد أن توسيم األغذية يلعب دورا مهما يف تعزيز هذيا اهلدفني. -3

وفى حالة ما إذا اتفق أعضاء هيئة الدستور الغذائي على املستوى الضرورض حلماية الصـحة   -4

مة وظهور وجهات نظر خمتلفة بشأن اعتبارات أخرى، حيـق لألعضـاء عـدم قبـول املواصـفات      العا

 ذات الصلة دومنا يقتضي ذلك بالضرورة منع هيئة الدستور الغذائي ما اختاذ قرارها.

 53معايري للنظر يف العوامل األخرى املشار إليها يف بيان املبادئ الثاني

 والسالمة، ينبغي إتباع بيانات املبادئ اخلاصـة بـدور    فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالصحة

 ؛بدور تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا سالمة األغذيةالعلوم وبيانات املبادئ املتصلة 

         العوامل املشروعة األخرى املتصلة حبمايـة الصـحة واملمارسـات التجاريـة العادلـة، جيـو

املسؤولون عـا إدارة املخـاطر كيـف تـؤثر هـذه      حتديدها يف عملية إدارة املخاطر، وينبغي أن يوضح 

العوامل يف حتديد خيارات إدارة املخاطر ووضع املواصفات واخلطوط التوجيهية والنصـوص املتصـلة   

 بها؛

   ال ينبغي أن يؤثر النظر يف العوامل األخرى على األساس العلمي لتحليل املخاطر، ويف هـذه

ملخاطر وإدارة املخاطر، وذلك لضمان سالمة عمليـة تقيـيم   العملية، ينبغي مراعاة التفرقة بني تقييم ا

 املخاطر ما الناحية العلمية؛

                                                 
 .1995قرار الدورة احلادية والعشريا هليئة الدستور الغذائي،   52
 .2001قرار هيئة الدستور الغذائي يف دورتها الرابعة والعشريا،   53
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      ينبغي التسليم بأن بعا االهتمامات املشروعة للحكومات لـدى وضـع تشـريعاتها الوطنيـة

 ؛54ميكا تطبيقها بصفة عامة أو ال تكون مما يهم العامل أمجع ال

   الدسـتور الغـذائي، العوامـل األخـرى الـيت ميكـا       ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار فقط، يف إطـار

 قبوهلا على أساس عاملي، أو على أساس إقليمي يف حالة املواصفات اإلقليمية والنصوص املتصلة بها؛

   ينبغي أن توثق بوضوو عمليات النظر يف العوامل األخرى احملددة يف وضع توصيات هيئـة

ا فيما يتعلق بإدارة املخـاطر، مبـا يف ذلـك مسـوغات     الدستور الغذائي واألجهزة الفرعية املنبثقة عنه

 إدماجها يف املعايري، على أساس كل حالة على حدة؛

  جيــو  النظــر يف إمكانيــة تنفيــذ اخليــارات اخلاصــة بــإدارة املخــاطر الناجتــة عــا طبيعــة

 وخصوصية املعوقات اليت تصادف طرائق اإلنتاج والتجهيز، والنقل والتخزيا، وخصوصا يف البلدان

 النامية، وينبغي تعزيز االهتمامات اخلاصة بالقضايا االقتصادية والتجارية عموما ببيانات كمية؛

  ال ينبغــي أن يــؤدض إدمــاج العوامــل املشــروعة األخــرى يف إدارة املخــاطر إىل خلــق عوائــق

 ؛ وينبغي العناية بصفة خاصة بتأثري إضافة هـذه العوامـل األخـرى علـى    55مربر هلا أمام التجارة ال

 البلدان النامية.

                                                 
ات املقاييس الوطنية مبوجب االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية واالتفاق بشـأن  ينبغي تاليف اخللط بني مربر  54

 احلواجز الفنية أمام التجارة، وصالحية تطبيقها على املستوى الدولي.
ملبادئ منظمة التجارة العاملية، ومع مراعاة األحكام اخلاصـة بـذلك يف االتفـاق بشـأن تطبيـق تـدابري الصـحة والصـحة          طبقًا  55

 النباتية، واالتفاق بشأن احلواجز الفنية أمام التجارة.
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 56بيانات املبادئ املتعلقة بدور تقييم املخاطر على سالمة األغذية

ينبغي أن تستند اجلوانب املتعلقة بالصـحة والسـالمة يف قـرارات هيئـة الدسـتور الغـذائي        -1

 وتوصياتها إىل تقييم املخاطر مبا يتناسب والظروف السائدة.

اليت تتعرض هلـا سـالمة األغذيـة بصـورة سـليمة إىل       ينبغي أن تستند عملية تقييم املخاطر -2

العلم وأن تتضما اخلطوات األربع اليت تتكون منها عملية تقييم املخاطر، وأن توثـق بطريقـة تتسـم    

 بالوضوو.

يتعني الفصل وظيفيا بني تقييم املخاطر وإدارة املخاطر مـع االعـرتاف بـأن بعـا التفاعـل       -3

 ضرورض ألض منهج عملي.

أن تستخدم عملية تقييم املخاطر املعلومات الكميـة املتـوافرة إىل أقصـى حـد ممكـا،       ينبغي -4

 وأن تعرض عملية تصنيف خصائ  املخاطر بطريقة مفيدة وسهلة الفهم.

                                                 
 .1997 ،قرار الدورة الثانية والعشريا هليئة الدستور الغذائي  56
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 57التدابري الرامية إىل تيسري التوصل إىل توافق يف اآلراء

التوصــل إىل توافـق لـاراء،  توصي هيئة الدستور الغذائي بإتباع التدابري التاليـة لتيسري  

 رغبة منهــا يف بـذل ما أمكا ما جهود للتوصـل إىل اتفـاق بشـأن إقـرار املواصـفات أو تعديلـها      

 بتوافق اآلراء:

    االمتناع عا تقديم اقرتاحات يف سياق اخلطوات إذا مل تكا القاعدة العلمية قائمـة علـى

لـزم األمـر، إليضـاو القضـايا املـثرية      البيانات الراهنة وإجراء املزيد ما الدراسات، إذا 

 للجدل؛

     إجراء مناقشات معّمقة وتوفري وثائق مفصلة عا خمتلف القضـايا يف اجتماعـات اللجـان

 املعنية؛

          عقد اجتماعات غـري رمسيـة لألطـراف املعنيـة كلمـا تضـاربت اآلراء، شـرط أن حتـدد

مفتوحـة جلميـع    اللجنة املعنية بوضوو أهداف تلـك االجتماعـات وأن تكـون املشـاركة    

 الوفود واملراقبني املعنيني حفاظًا على الشفافية؛

    متى أمكا، إعادة حتديد نطاق املسألة املطروحة للنقا  يف إطار وضع املواصـفات، مـا

 أجل استبعاد القضايا اليت تعّذر التوصل إىل توافق لاراء بشأنها؛

        مل تؤخـذ مجيـع    احلرص على عدم نقـل املسـائل املطروحـة مـا خطـوة إىل أخـرى مـا

 املخاوف بعني االعتبار وما مل يتم التوصل إىل حلول توافقّية مناسبة؛

   التأكيد للجان ولرؤسائها على وجود عدم إحالة املسائل املطروحة إىل اهليئة ما مل يـتم

 التوصل إىل توافق لاراء على املستوى الفين؛

 .تيسري مشاركة البلدان النامية بقدر أكرب 

                                                 
 .2003يا هليئة الدستور الغذائي، قرار صادر عا الدورة السادسة والعشر  57
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