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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة التاسعة والثالثون
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 72 ،يونيو/حزيران 1 -
يوليو/تموز 7116

اقتراحات لصياغة مواصفات جديدة ونصوص ذات صلة

1

ترد في ما يلي قائمة باقتراحات وضع مواصفات جديدة ونصوص ذات صلة ،بما في ذلك
مرجع وثيقة المشروع في التقرير ذي الصلة .ترد وثائق المشاريع التي لم تدرج في التقرير والتي
أع ّدت في صيغتها النهائية بعد انتهاء دورة اللجنة المعنية ،مرفقة بهذه الوثيقة كمالحق .ويرجى من
الهيئة أن تقرّر ما إذا كانت ستتتتتتت تتتتتت لع بعمل جديد أم ال في كل حالة من الحاالت ،مع أخذ
االستتتتعرا التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية في الحستتت،ان ،وأن تحدد الجهاز الفرعي أو أي
جهاز آخر يجدر به تأدية العمل .ويُرجى من الهيئة بحث هذه االقتراحات في ضتتتتتتوء خ تها
االستراتيجية للفترة  4102-4102ومعايير تحديد أولويات العمل وإنشاء أجهزة فرعية.
جهاز الدستور الغذائي

النص

المممممممرجممم ووثممميمممقمممة
المشروع

لجنتتة التتدستتتتتتتور الغتتذائي المعنيتتة
بتوسيم األغذية

توجيهات بشتتأن توستتيم ع،وات
األغذية غير المستتتتتتت دمة في
تجارة التجزئة

الوثيقة ،REP 16/FL
الفقرة  ،42المرفق الثالث

لجنة التنستتيق للدستتتور الغذائي في
أفريقيا

المواصفة اإلقليمية للحوم
المجففة

الوثيقة
الفقرة  ،01أنظر الملحق
 1بهذه الوثيقة
REP 15/CCEXEC

 1تجمع هذه الوثيقة اقتراحات لعمل جديد قدمتها اجتماعات هيئة الدستور الغذائي التي عقدت في أبريل/نيسان ومايو/أيار
.4102
MQ769/A
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الملحق

1

وثيقة المشروع المنقحة بشأن اللحوم المجففة للمواصفة اإلقليمية للدستور الغذائي في
أفريقيا
(قدمتها بوتسوانا ومنسق لجنة التنسيق اإلقليمية في أفريقيا)
معلومات أساسية
تعرف اللحوم بشدة قابليتها للتلف ومن هنا أهمية حفظها .وتتمثل ال ريقة المف لة لحفظ اللحوم في
العالم المتقدم في الت،ريد .إال أن تكلفة تركيب ال،نية التحتية والتجهيزات ال اصتتة بالت،ريد وصتتيانتها
مرتفعة في أفريقيا ،األمر الذي ّ
يولد الحاجة إلى طرق بديلة لحفظ اللحوم ،من ق،يل التجفيف .إن
التتتتتت تتتتتترق التتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتدمتتتتتتة إلعتتتتتتداد التتتتتتلتتتتتتحتتتتتتوم التتتتتتمتتتتتتجتتتتتتفتتتتتتفتتتتتتة كتتتتتتثتتتتتتيتتتتتترة،
إال ال ريقة الرئيستتتتية لحفظ اللحوم في أفريقيا هي التجفيف الشتتتتمستتتتي بما فيه تعريا اللحم اله،ر
للشتم أو استت دام مزيم من التمليي يعق،ه التجفيف الهوائي ،كما في تح تير قديد اللحم المعروف
بال،يلتونغ في جنوب أفريقيا .ويتم إعداد منتم اللحم المجفف مثل الكيليشتي في نيجيريا ع،ر التجفيف
الجزئي لرقائق رفيعة من لحم ال،قر عالي الجودة تحت أشتتعة الشتتم ومن ثم نقعها في مزيم ستتائل
من المكونات الم تلفة ق،ل تعري تتتها لفترة ثانية من التجفيف الشتتتمستتتي .وتتعزز خصتتتائ جودة
للحم المجفف لدى ت زينه لفترات طويلة ع،ر إضافة المواد الحافظة إليه.
ي تلف إعتتداد منتجتتات اللحوم المجففتتة في أفريقيتتا من من قتتة إلى أخرى .وإليكم في متتا يلي بعا
األمثلة عن منتجات اللحوم المجففة في أفريقيا:
(أ) البيلتونغ ع،تتارة عن مجموعتتة منوعتتة من اللحوم المجففتتة والمقتتددة من جنوب أفريقيتتا في
األصل .تست دم أنواع م تلفة من اللحوم إلنتاج ال،يتلونغ وتتراوح بين لحوم ال،قر وال رائد
وبين شتتترائي لحم النعام من المزارع التجارية .وهي تصتتتنع من شتتترائي اللحم الني المق ع
على شكل شرائط والمت،ل والمملي.
(ب) الكيليشممممممي هو نوع من أنواع ال،يلتونغ .وهو من المأكوالت الفاخرة في هاوستتتتتتتا الند في
نيجيريا ويصتتتتتتنع من لحم ال،قر وال تتتتتتأن والماعز بعد انتزاع العظام منه .ويع ّد من خالل
التجفيف الجزئي لرقائق رفيعة من اللحم الفاخر تحت أشتتتتتتعة الشتتتتتتم التي تنقع من ثم في
خليط سائل من المكونات الم تلفة ق،ل تعري ها لجولة ثانية من التجفيف الشمسي.
(ج) األودكا منتم من اللحم المجفف شتتتمستتتيا ع مصتتتنوع من اللحم ال،قري اله،ر وهو بالغ األهمية
بالنستتتتتت،ة إلى الرعاة في الصتتتتتتومال .وبمواجهة التكرر الدائم لموجات الجفاف في القرن
األفريقي أص،ي األودكا مهما ع بما أنه غال،ا ع ما يعد من لحوم الحيوانات التي ضربها الجفاف.
(د) الكوانتا ينتم في إثيوبيا وغيرها من بلدان شتتتتترق أفريقيا ،بواستتتتت ة لحم ال،قر اله،ر المق ع
إلى شتتتتترائط طويلة تعلّق في الم  ،لكي تجف .ق،يل التجفيف ت لى على شتتتتترائط الكوانتا
صلصة تحتوي مزيجا ع من الملي والتوابل.
(هـ) الخلي هو لحم محفوظ يصتتنع بشتتكل رئيستتي في المغرب .وهو يتألف من لحم ه،ر ودهون
من أي حيوان كان باستتتثناء ال نزير .إنه ع،ارة عن لحم م ،وم مجفف ومعد على ال ريقة
التقليدية ،يصتتتتنع ع،ر نزع العظم وإزالة الزوائد والتمليي/النقع والتجفيف والقلي .إنه شتتتتكل
من أشكال اللحم الم ،وم المغ ى بمزيم من الدهون أو الزيوت والمع،أ في مستوعب مانع
للهواء.
ع
(و) النييرينييري منتم مجفف شتتتتمستتتتيا ومت،ل و/أو مقدد مصتتتتنوع من لحم الجمال والمواشتتتتي
والماعز وال راف ،يحفظ في الزيت على شتتتتكل ق ع صتتتتغيرة .ينتج الرعاة النييرينييري
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بشممممكي رئيسممممي في كينيا والصممممومال .وهو مصتتتتنوع من اللحم اله،ر المق ع إلى شتتتترائط
والمجفف شمسيا ع ل ،ع ساعات بحسب حالة ال ق  .ومن ثم يق ع إلى ق ع صغيرة ويقلى
بالستتتتتتمن وبدهن الجمل وبالزيت الن،اتي وبالدهن الحيواني فيحفظ النييرينييري في الدهن
داخل ع،وة ذات درجة غذائية ويمكن أن يدوم حتى سنتين.
السيغوابا نوع من اللحوم المقددة المجففة شمسيا ع وهو إجماالع من األبقار أو ال رائد ويؤكل
في كافة أنحاء بوتسوانا كمقّ،ل ويتمتع بإمكانات ك،يرة من حيث تصدير.

 -7الغاية من المواصفة ونطاقها
 1-7الغاية من المواصفة
إن الهدف من بند العمل الجديد هذا هو وضتتتع مواصتتتفة إقليمية للجنة تنستتتيق الدستتتتور الغذائي في
أفريقيا بشتتأن منتجات اللحوم المجففة من أجل حماية صتتحة المستتتهلكين وتشتتجيع التجارة اإلقليمية
العادلة للحوم المجففة.
 7-7نطاق المواصفة
يغ ي ن اق المواصتتفة المقترحة منتجات اللحوم المجففة من المواشممي والجمال واألغنام والماعز
والطرائد المدجنة الخالية من الدهون السممممممطحية والعظام والغأممممممروض وأوتار العأممممممالت في
مستتتتتتتتتتتتتتتتتوعتتتتتب ذي درجتتتتتة غتتتتتذائتتتتتيتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل االستتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتال التتتتتمتتتتت،تتتتتاشتتتتتتتتتتتر
أو للمزيد من التجهيز.
 -3أهميتها وتوقيتها
على الرغم من التقتتدم التتذي أحرز مؤخراع على صتتتتتتعيتتد تكنولوجيتتا الت،ريتتد والتع،ئتتة ،فتتإن ال رق
التقليدية لحفظ اللحوم مثل التمليي والتجفيف ال تزال تؤدي دوراع هاما ع في هيكل تستتتتويق اللحوم لدى
العديد من ال،لدان األفريقية .يتم تح تتتتير منتجات اللحوم المجففة واالتجار بها تحت أستتتتماء م تلفة
كما بينّا أعاله ،األمر الذي ي،رر وضع مواصفة إقليمية.
دلت المستتتتوحات التي تناولت منتجات اللحوم المجففة التجارية على أن طريقة التجفيف الشتتتتمستتتتي
بحد ذاتها تواجه تحديات خاصتتتة بها مثل التعر للتلون من مصتتتادر كالجو والحشتتترات والهواء
واألوستتتتتتتام والم ر والقوار وال يور ما يؤدي إلى وجود ممرضتتتتتتتات مثل ال،كتيريا المعوية
والعنقوديات والسلمونيال والف ور السكري الممر والعفن .كما أن فساد دهون األنسجة ال منية
هو من التحديات األخرى.
أما النواق على صعيد الجودة مثل التغيرات في اللون والنكهات الرديئة والمواد الملوثة ال ارجية
كتتاألوستتتتتتتام والرمتتل والتلون الجرثومي لل ،قتتات الستتتتتت حيتتة ،فممكنتتة الحتتدون .ويمكن للتلون
الجرثومي القوي أن يؤثر في اللحم بعتتد إعتتادة ترطي،تته حين تتوفر الرطوبتتة الكتتافيتتة لتجتتدد نمو
ال،كتير يا ما يؤدي إلى فستتتتتتتاد المنتم ورب ما حتى إلى التستتتتتتمم ال غذائي .ك ما أن الت زين ودر جة
الحموضة والنشاط المائي والتع،ئة تمثل تحديات هي األخرى.
إنتاج منتجات اللحوم المجففة .وهنا شروط أساسية صارمة ل مان
لل،لدان المتقدمة لوائي ت
اإلنتاج اآلمن والستتتتتتالم لمنتجات اللحوم المجففة .ففي الواليات المتحدة على ستتتتتت،يل المثال ،تعت،ر
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وزارة الزراعة مستتتتتتؤولة عن اإلشتتتتتتراف على العملية .وفي الوقت الراهن تحظر بلدان كثيرة في
االتحاد األوروبي استيراد منتجات اللحوم بما فيها اللحوم المجففة.
فإن غياب اللوائي ومواصتتتتفات الدستتتتتور الغذائي اإلقليمية في أفريقيا بالنستتتت،ة إلى منتجات اللحوم
المجففة يعرقل التجارة ضتتتتتتمن ال،لدان األفريقية .لذا من األهمية بمكان تأستتتتتتي مواصتتتتتتفة إقليمية
أفريقية للدستتتتتور الغذائي تشتتتتمل ستتتتالمة وجودة نظافة وتوستتتتيم منتجات اللحوم المجففة لكي يكون
هنا مرجع متفق عليه إقليميا ع ما بين ال،لدان التي تتجر بالمنتم.
 -4الجوانب الرئيسية الواجب تغطيتها
تعت،ر المواصتتفة مواصتتفة ستتلعية تت،ع شتتكل مواصتتفات الدستتتور الغذائي الواردة في دليل إجراءات
هيئة الدستور .ويت من ذلك ما يلي:
(أ) الن اق
(ب) تعاريف المنتم
(ج) خصائ المواد األولية
(د) إجراءات التجهيز
(هـ) خصائ المنتجات بما فيها فئات تصنيف منتجات اللحوم
(و) تعيين الحدود المسموح بها بالنس،ة إلى الملوثات والكائنات الدقيقة
(ز) األحكام المتعلقة بالم افات الغذائية
(ح) وسائل التفتيش وأخذ العينات واالخت،ار
(ط) التع،ئة والتوسيم والنقل والت زين
 -5التقييم على أساس معايير تحديد أولويات العمي
المعيار العام
ترمي المواصتتتتتتفة إلى ضتتتتتتمان ممارستتتتتتات التجارة العادلة من خالل تحديد هوية المنتم ومكوناته
وتسمياته وإلى توفير حماية المستهلك من خالل الرجوع إلى ن الدستور الغذائي ذي الصلة فيما
خ السالمة الغذائية والتوسيم.
وستعود المواصفة بالنفع على بلدان اإلقليم األفريقي بشكل خاص ،ألن ال،لدان األفريقية من ك،ريات
الجهات المنتجة للحوم المجففة والمستهلكة لها.
المعايير المطبقة على السل
(أ) حجم اإلنتاج واالستهالك في كي بلد وحجم ونمط التجارة بين البلدان:
ينتم اللحم المجفف في عدة بلدان ضتتتتتتمن أفريقيا .وبناء على بيانات الفاو ،كان اإلنتاج والتجارة
على المستوى األفريقي متفاوتين .ف من الق اع الزراعي والغذائي في جنوب أفريقيا ،بلغ متوسط
إنتاج اللحوم المجففة بين  0220و 0.442 ،4110مقارنة بـتتتتتتتتتت 8.042في جنوب الصتتتتحراء األفريقية.
وبحسب مجموعة ال،نك الدولي بلغ مجموع الصادرات اإلجمالية في عام  04.072 ،4110مليونا ع فيما
بلغ مجموع الواردات  42.140مليوناع( .المصدر :فاوستات)
الصادرات من اللحوم ال،قرية المملحة أو المجففة أو المدخنة من جنوب أفريقيا بين  4111و.4110
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المسار الجهة
التجاري الم،لغة

الجهة
الشريكة

القيمة
التجارية

الكود

الوزن
الصافي

الكمية
المتجر
بها

وحدة
الكمية

2000

تصدير جنوب
أفريقيا

العالم

021020

$86,453

38,658

8

38,658

2001

تصدير جنوب
أفريقيا

العالم

021020

$26,814

14,057

8

14,057

2002

تصدير جنوب
أفريقيا

العالم

021020

$87,166

56,314

8

56,314

2003

تصدير جنوب
أفريقيا

العالم

021020

$314,465

100,832

8

200,832

شع،ة اإلحصاء في الواليات المتحدة األمريكية ،قاعدة بيانات إحصاءات تجارة السلع.

إنتاج اللحوم المجففة في كينيا
الحجم (ميغاطن)
المقاطعة

السنة

المصدر

وجير

1008

2014

Oxfam

إيزيولو

5.2

2015

Anolei group

غاريسا

13

2015

Bula riig group

(ب) تنوع التشمممريعات الوطنية وما قد ينجم عن ذلك من تأثيرات ظاهرة أو معوقات محتملة
تمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر
التجارة االقليمية
نظراع إلى غياب مواصفة إقليمية لمنتجات اللحوم المجففة ،تأثرت التجارة اإلقليمية سل،ا ع بشكل ك،ير.
فإن المستوردين يف لون استيراد المنتجات الغذائية بنا عء على مواصفات الدستور الغذائي .ولذا فإن
العمل الجديد ستتتتتيقدم مواصتتتتتفات محددة معترف بها إقليميا ع من أجل تعزيز التجارة اإلقليمية وتل،ية
مت ل،ات المستوردين.
(ج) إمكانات األسواق اإلقليمية
إن استيراد منتجات اللحوم المجففة من جانب معظم ال،لدان في طور التزايد .تصنع منتجات اللحوم
المجففة من م تلف أنواع الحيوانات وهي ت تلف من حيث القوام والنكهات والتع،ئة لتل،ية األستواق
الم تلفة .وبالتالي فإن صتتتتتتياغة المواصتتتتتتفات من أجل منتجات اللحوم المجففة لن تعزز التجارة
وحستتتتب وإنما أي تتتتا ع الجودة والستتتتالمة .يتم االتجار بتلك المنتجات في بعا ال،لدان األفريقية مثل
الستتودان وأوغندا وإثيوبيا وجنوب الستتودان وتنزانيا ومصتتر والصتتومال وجي،وتي وإريتريا وكينيا
وبوتسوانا وجنوب أفريقيا التي يقدر عدد سكانها كلها بـ 441مليون نسمة.
(د) بح سب درا سات أجريت في كينيا ،أدر عدد ك،ير من الجهات الفاعلة في سل سلة قيمة اللحوم
المجففة ،الحاجة إلى وجود شروط للجودة وللسالمة.
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ال توجد بيانات موثقة عن إنتاج اللحوم المجففة والكميات المتجر بها في كينيا وهي ال تزال غير
رستتتتتتمية .ويجب التشتتتتتتديد على أن ال،يانات المذكورة أعاله ال تع ي كامل المعلومات عن اإلنتاج
والتجارة بما أنه قد تعذر استتتتتتتقاء بيانات من بلدان أخرى منتجة للحوم المجففة .وفيما خ بيانات
استهال اللحوم المجففة ،فهي غير متاحة.
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(هـمممممممم) تنوع التشممريعات الوطنية وما قد ينجم عن ذلك من تأثيرات ظاهرة أو معوقات محتملة
تمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر
التجارة االقليمية
ال مواصفات إقليمية متاحة حاليا ع .توجد بعا المنتجات ذات صلة ت،اع تحت مسميات م تلفة ولعل
تلك المنتجات تعاني مشتتتكلة على مستتتتوى الجودة والستتتالمة ويمكن طرح الصتتتعوبات على صتتتعيد
مواصلة التجارة بتلك المنتجات للنقاش خالل صياغة المواصفة اإلقليمية.
(و) قابلية السلعة للتوحيد القياسي
من شتتتتأن توافر مواصتتتتفات وطنية لم تلف أنواع منتجات اللحوم المجففة أن يؤدي إلى بارامترات
مناستت،ة للمواصتتفة اإلقليمية للدستتتور الغذائي ال اصتتة بهذا المنتم .بوستتع مواصتتفة واحدة لمنتجات
اللحوم المجففة أن تغ ي كل المنتجات المتاحة المتجر بها إقليميا ع في األستتتتتتواق .وحاليا ع تصتتتتتتدير
ال،يلتونغ/اللحم المجفف محدود بستتتتتت،ب الحواجز التجارية التي وضتتتتتتعتها ال،لدان المجاورة والقيود
على تجارة اللحوم المجففة غير المع،أة.
(ز) األعمال التي سبق أن نفذتها منظمات دولية أو إقليمية أخرى
لم تقم أية منظمة دولية بو ضع موا صفة دولية لمنتجات اللحوم المجففة .غير أن الموا صفة اإلقليمية
للحوم المجففة قد صتتتتتتيغت في عام  4118من ق،ل مجل التعاون ال ليجي (وهي منظمة إقليمية
دول ال ليم) .وقد قامت الواليات المتحدة وأستتتتتراليا وغيرها بوضتتتتع
لوضتتتتع المواصتتتتفات ت
مواصتفات وطنية وخ وطا ع توجيهية ولوائي ،كما أن األوراق الفنية للفاو ال اصتة بإنتاج الحيوانات
وصتتتحتها قد غ ت بعا جوانب ستتتالمة منتجات اللحوم المجففة وجودتها .ومن الممكن النظر في
المواصفات وال وط التوجيهية الموجودة حالياع ،لدى صياغة المواصفة اإلقليمية للدستور الغذائي
ال اصة بمنتجات اللحوم المجففة.
 -6أهمية األهداض االستراتيجية للدستور الغذائي
منتجات اللحوم المجففة مع ال ة
تتماشتتتى صتتتياغة هذه المواصتتتفة اإلقليمية للدستتتتور التي ت
االستتتتتراتيجية للدستتتتتور الغذائي للفترة  4102-4102من أجل تشتتتتجيع ت ،يق مواصتتتتفات الدستتتتتور
الغذائي من ق،ل ال،لدان في تشريعاتها الوطنية ومن أجل تيسير التجارة الدولية.
وهي تل،ي الهدف المحدد  0من ال ة االستتتراتيجية للفترة  4102-4102تحت النشتتاط  4-4-0بعنوان
"صتتتياغة مواصتتتفات إقليمية بحستتتب مقت تتتى الحال استتتتجابةع لالحتياجات التي حددها األع تتتاء
اإلقليميون واستجابةع للعوامل التي تؤثر في السالمة الغذائية والتغذية والممارسات العادلة في تجارة
األغذية".
 -2معلومات عن العالقات بين االقتراح والوثائق األخرى الحالية للدستور الغذائي
إن اقتراح صتتتتتياغة مواصتتتتتفة إقليمية للدستتتتتتور الغذائي من أجل منتجات اللحوم المجففة من
األنش ة التي تتماشى مع اختصاصات لجنة التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا وتشكل جز عء ا
منها .ال توجد أية مواصفة دولية أخرى للحوم المجففة.
ستوف تن وي هذه المواصتفة على إحاالت لنصتوص ستابقة تعود للدستتور الغذائي صتاغتها اللجان
المعنية بالمواضتتتتتتيع العامة ،أي مدونة ممارستتتتتتتات النظافة للحوم (الوثيقة )CAC/RCP 58-2005
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والتتتتتتتتمتتتتتتتت،تتتتتتتتادأل التتتتتتتتعتتتتتتتتامتتتتتتتتة التتتتتتتت تتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتنتتتتتتتتظتتتتتتتتافتتتتتتتتة األغتتتتتتتتذيتتتتتتتتة
(الوثيقتتتة  ) CAC/RCP 1-1969والم،تتتادأل وال وط التوجيهيتتتة ال تتتاصتتتتتتتتتة بوضتتتتتتع المعتتتايير
الميكروبيولوجية وت ،يقها في مجال األغذية (الوثيقة .)CAC/GL 21-1997
 -8الحاجة إلى المشورة العلمية المتخصصة ومدى توافرها
لي من المتوقع أن تكون هنا حاجة إلى مشورة علمية مت صصة في هذه المرحلة .سيتم الرجوع
إلى وثائق بحون منشورة من ق،ل أجهزة دولية خالل عملية إعداد المواصفة.
 -9الحاجة إلى المساهمة الفنية ألجهزة خارجية في المواصفة
ستتوف ي لب من خ،راء إقليميين ومنظمات إقليمية معترف بها تقديم المشتتورة حول وستتائل التحليل
وأخذ العينات.
 -11الجدول الزمني المقترح إلكمال العمي الجديد
سوف تجري صياغة المواصفة بموجب الجدول الزمني التالي.
التاريخ
خطوات اإلجراء
النظر في الوثيقة المنقحة للمشتتتتتتروع من ق ،ل الدورة الحادية يونيو/حزيران 4102
والس،عين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
يو ن يو /حز يران  -يو ل يو /ت موز
موافقة الهيئة على العمل الجديد
4102

النظر في االقتراح عنتتد ال وة  0من ق،تتل التتدورة الثتتانيتتة يناير/كانون الثاني
والعشرين للجنة التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا
يو ن يو /حز يران  -يو ل يو /ت موز
االعتماد من ق،ل الهيئة (عند ال وة )4
4107

4107

النظر في االقتراح من ق،ل لجنة التنستتيق للدستتتور الغذائي في يناير/كانون الثاني
أفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
(عند ال وة )2
يونيو/حزيران  -يوليو/تموز
االعتماد من ق،ل الهيئة (عند ال وة )8
4102

4102

